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Na avaliação Final do FIEX 2015  

foram disponibilizados dois campos 

para que o coordenador da ação 

pudesse realizar alguma sugestão  

para editais futuros e/ou incluir outras 

considerações que julgasse 

relevantes.



As referidas questões foram disponibilizadas as 

Seções 3 – Avaliação do FIEX e 4 - Outras 

Considerações. Sendo elas:

3.3 – SUGESTÕES: Tem alguma sugestão para 

os editais futuros?

4.1 - Especificar informações consideradas 

relevantes que não tenham sido contempladas 

nos itens anteriores



Identificou-se coordenadores de projetos tem 

apresentados algumas contribuições de maneira 

semelhante ainda que expostas de distintas 

formas, desta forma as contribuições a seguir 

expostas foram compiladas de maneira a 

congregar  a visão sobre o Edital FIEX 2015 

possibilitando um trabalho futuro sobre as 

questões apresentadas.



Demandas: Quanto ao Edital

• Conhecimento no início do ano;

• Abertura das inscrições bem antes do 
início do semestre;

• Encerramento do edital não seja antes do 
final da 2ª semana de aulas do 1º 
semestre;

• Temáticos: em áreas de interesse na 
instituição e de acordo com as políticas 
nacionais;



Demandas: Quanto ao Edital

• Maior clareza sobre o cronograma do 
bolsista e vigência da bolsa;

• Especificar quanto a cotas de bolsas;

• Projetos que demandam mais recursos 
possam concorrer como Programas;

• Coordenador possa ser contemplado com 
mais de 1 projeto;



Demandas: Quanto aos 
Bolsistas

• Atendidos pelo prazo de 12 meses;

• Aumentar número de bolsistas por projeto;

• Deixar mais claro o item relacionado aos 
bolsista;

• Curto espaço entre início dos trabalhos 
dos bolsistas e Inscrição na JAI e a 
Obrigação de publicar na JAI;



Demandas: Quanto ao 
processo de Seleção

• Clareza nos critérios de seleção: através 
de planilha, se possível, de classificação;

• Impedimento de concorrer de docentes 
que  não tenham cumprido as exigências 
de entrega do relatório no ano anterior e 
não tenha participado ativamente da 
Jornada Acadêmica Integrada;



Demandas: Quanto ao 
processo de Seleção

• Não seja realizada por pares;

• Divulgação de resultados via internet 
apresentando um breve resumo de cada 
projeto;

• Contemplar os projetos com os recursos 
necessários para o seu desenvolvimento. 
Não realizar a distribuição apenas de 
bolsas para os projetos.



Demandas: Quanto a Avaliação

• Apenas no SIE ou no portal 
(preferencialmente no portal);

• Perda de Dados no Portal devido ao tempo de 
expiração do site;

• Maior tempo de disponibilidade;
• Questionário seja mais breve e mais 

consistente:
  Parte “1 - Avaliação da Ação” muito longa;
Questões objetivas. 



Demandas Gerais

• Dar exemplos de preenchimento dos 
formulários e avaliações;

• Aumento do prazo para o uso do 
Orçamento: emissão dos empenhos e 
solicitação de material de consumo até o 
final do ano letivo.



Demandas: PRE e UFSM

• Maior presença da PRE nos Campi e divulgação 
prévia das datas;

• PRE realize oficinas de monitoramento das 
atividades pelo menos 1 vez durante a execução 
dos projetos/programas;

• Maior amadurecimento da UFSM com relação a 
que é atividade de extensão por parte da 
Comunidade Acadêmica; 

• Maior valorização dos projetos junto aos órgãos 
de fomento.
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