
Prezados Diretores, Chefes de Departamentos e Docentes  

Em atendimento aos inúmeros questionamentos acerca do lançamento do PIBEX 

2020/2021, a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura comunica que a minuta do Edital PIBEX 

07/2020 referente à concessão de bolsas de extensão para projetos a serem executados a 

partir de março de 2021 foi elaborado pela PREXC e enviado ao gabinete do Reitor, no 

dia 16/10/2020, para as providências cabíveis antes do seu lançamento, previsto para o 

dia 30/10/2020.  

O Edital foi elaborado conforme editais anteriores (Edital PIBEX 2018 e 

2019), discriminando explicitamente a quantidade de bolsas disponibilizadas e 

condicionando esta disponibilidade à dotação orçamentária da UFPI, os quais foram 

recomendados pela PGF e lançados nos meses de setembro e outubro dos citados anos. 

As diferenças entre o Edital PIBEX 2020/2021 e os demais Editais lançados em 2018 e 

2019 se referem apenas às datas constantes no cronograma (o que é bem simples) e em 

relação a algumas especificidades referentes ao contexto pandêmico vivenciado 

atualmente.  

Em relação a este último, a PREXC destaca que o Edital PIBEX 2020/2021 traz 

como elemento novo, a seguinte exigência: Na metodologia da proposta a ser submetida 

ao Edital deverá estar explicitada claramente se as atividades de extensão serão realizadas 

remotamente e/ou presencial. No caso das atividades serem realizadas remotamente, o 

Edital exige que sejam citadas as mídias acessíveis à comunidade a ser beneficiada e que 

serão utilizadas na execução do projeto. No caso das atividades serem presenciais o Edital 

exige o protocolo de Biosssegurança do projeto elaborado com base no documento do 

Ministério da Educação para retorno das atividades presenciais nas IES, nos documentos 

oficiais e técnico-disponibilizados pelo Comitê Gestor de Crise da UFPI e nas 

especificidades da proposta de extensão.  

A PREXC acredita que este elemento novo inserido no Edital PIBEX 2020/2021 

não tratará nenhum impedimento legal ao lançamento do Edital, pelas seguintes fatos: 

1) 97,6% das atividades de extensão do Edital PIBEX 12/2019 estão sendo 

executadas remotamente com a utilização das mídias acessíveis às 

comunidades internas e externas envolvidas; 

2) Em abril de 2020 foi lançado o Edital  004/2019 COVID-19 destinado à 

seleção e concessão de bolsas de extensão relacionados ao enfrentamento da 



COVID-19 e de suas conseqüências. Neste Edital foram contemplados 15 

projetos que estão sendo plenamente executados de forma remota, com 

vigência até dezembro de 2020.  

3)  Atualmente, em função das demandas das comunidades, principalmente as  

mais vulneráveis que não tem acesso às tecnologias e mídias digitais e em 

função da essencialidade e especificidade do atendimento a estas demandas, 

algumas atividades de extensão estão acontecendo de forma presencial, 

utilizando Protocolo de Biossegurança. Como exemplo pode ser citado o 

curso de extensão presencial “Programa Escola da terra: formação 

continuada de professores de classes multisseriadas de escolas de campo”, 

aprovado na reunião do CEPEX, datada de 05/10/2020, entre outros projetos 

de extensão realizados em comunidades rurais. 

 

               Com base no exposto, a PREXC destaca que, de forma responsável e 

comprometida com a comunidade extensionista da UFPI e com as comunidades externas, 

principalmente aquelas que mais necessitam dos projetos de extensão, encaminhou a 

proposta do Edital PIBEX 2020/2021 para a PGF e aguarda o retorno com autorização da 

Reitoria para o lançamento ou para fazer os ajustes necessários para viabilizar o referido 

lançamento.  

             No mais, a PREXC se coloca à disposição para outros esclarecimentos.  

                                                                Atenciosamente,  

                                                               Equipe PREXC 

 


