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 Lista de presença anexa.
1. Aprovação do quantitativo de bolsas – PBEXT AÇÕES, PBEXT AÇÕES
AFIRMATIVAS E PBEXT EVENTOS 2017;
2. - Informes gerais.

Aos dezenove (19) e vinte (20) dias do mês de abril do ano de dois mil e
dezessete, as oito (08) horas e trinta (30) minutos reuniram-se - em caráter
ordinário - a Câmara de Extensão, cujos membros participantes estão em lista
nominal e assinada (anexo), sob a Presidência da Coordenadora de Extensão
Sandra Jung de Mattos com a finalidade de discutir, avaliar e aprovar a
seguinte pauta:
- Aprovação do quantitativo de bolsas – PBEXT AÇÕES, PBEXT
AÇÕES AFIRMATIVAS E PBEXT EVENTOS 2017;
- Informes gerais.
Abertura com Profª Sandra Jung de Mattos que contextualizou referente as
propostas de extensão: todas foram submetidas online até a data do dia nove
de abril de dois mil e dezessete e encaminhadas para avaliação aos membros
da Câmara de Extensão para avaliar até esta reunião. Foram submetidos no
Sistema de Extensão cento e quatorze (114) propostas entre projetos e
programas, totalizando um quantitativo de cento e sessenta e nove (169)
projetos. Apresentou-se o relatório de bolsas disponíveis para cada câmpus,
sendo cento e cinquenta (150) para Cuiabá, cinquenta e quatro (54) para
Rondonópolis, cinquenta e quatro (54) para Sinop e cinquenta e quatro (54)
para Araguaia. Devido à grande demanda na solicitação de bolsas e o número
reduzido de recursos para bolsa extensão, por consenso e aprovação da
Câmara de Extensão decidiu-se diminuir o número de meses para pagamento
das bolsas de oito (8) para sete (7) meses, e assim aumentar o número de
bolsas para cada câmpus, e que o pagamento será realizado de maio a
novembro de 2017 (sete meses), considerando a falta de recursos para bolsa
extensão, considerando o período de férias dos alunos e considerando que o
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mês de dezembro é um período de encerramento das atividades da maioria
dos projetos de extensão. Foram discutidos e aprovados pela Câmara de
Extensão alguns critérios de seleção e aprovação das propostas: 1- Serão
priorizadas as propostas de ações de extensão que contemplem articulação
com a sociedade numa perspectiva multi, inter e transdisciplinar e
interinstitucional. 2- Que privilegiem grupos em vulnerabilidade e/ou de grande
pertinência social com o objetivo de transformação social. Foi acordado que as
propostas que apresentarem o envolvimento com a comunidade externa
deverão anexar uma carta de anuência no prazo de trinta dias após o retorno
das propostas para adequação, assim como a documentação de aprovação
das instâncias acadêmicas e inclusão dos bolsistas selecionados nas
propostas. Verificou-se com os participantes membros da Câmara, vários
problemas presentes no cadastro das propostas pelos proponentes, como
carga horária reduzida no plano de trabalho dos bolsistas, que retornaremos
para adequação. Foi sugerido pela Coordenadora de Extensão que nos
próximos anos fossem exigidos dos projetos aprovados nos Editais PBEXT
Ações, PBEXT AF e PBEXT Eventos submissão de artigos na revista de
Extensão Corixo e/ou apresentação na Mostra de Extensão como critérios de
avaliação para futuras solicitações. Na avaliação e aprovação do quantitativo
das bolsas de extensão levaram-se em consideração os critérios enfatizados
no referido Edital em consenso com a Câmara de Extensão os relatos dos
pareceres dos avaliadores sobre cada proposta as sugestões de adequações
para integrar os critérios de ações extensionistas, podendo as propostas serem
executadas após as adequações solicitadas. Em anexo a relação das
propostas de extensão aprovadas conforme decisão da Câmara de Extensão.
Nada mais a tratar nesta reunião, eu Michelli Sampaio Tunes Porto,
Supervisora de Extensão lavrei a presente ata.

