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XXI ENCONTRO DE EXTENSÃO (ENEX) – 2020 

(On-line) 

 

TEMA do ENEX: “ Extensão virtual - quebrando paradigmas em tempos de 

pandemia ” 

  

Realização: 03 a 11 de novembro 

 

A Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, para adequar o texto 

do Edital PROEX n° 13/2020, torna pública a retificação dos itens 8.2, 8.2.1, 9.4 e 14 

do referido edital, conforme a seguir especificado. 

 

Onde se lê: 

 

8.2. Para utilizar o aplicativo SisEnex é necessário que o avaliador possua um 

smartphone com configuração mínima nos sistemas operacionais Android, versão 5.0 

ou IOS versão 10.0, com armazenamento mínimo de 30 MB, ou acessar por meio do 

endereço eletrônico sisenex.ufpb.br no período de 28 de outubro a 3 de novembro 

de 2020, a fim de ativar cadastro no mesmo, requisito obrigatório para o Avaliador. 

8.2.1. O avaliador que optar por utilizar o aplicativo, deverá acessar a Play Store 

(Android) ou App Store (IOS) e baixar o SisEnex no período de 28 de outubro a 3 

de novembro de 2020.  

 

Leia-se: 

 

8.2. Para utilizar o aplicativo SisEnex é necessário que o avaliador possua um 

smartphone com configuração mínima nos sistemas operacionais Android, versão 5.0 

ou IOS versão 10.0, com armazenamento mínimo de 30 MB, ou acessar por meio do 

endereço eletrônico sisenex.ufpb.br no período de 26 a 30 de outubro de 2020, a 

fim de ativar cadastro no mesmo, requisito obrigatório para o Avaliador. 



 

 
 

8.2.1. O avaliador que optar por utilizar o aplicativo, deverá acessar a Play Store 

(Android) ou App Store (IOS) e baixar o SisEnex no período de 26 a 30 de 

outubro de 2020.  

 

 

Onde se lê: 

9.4. Os avaliadores deverão acessar o SisEnex, por meio de seu login e senha do 

SIGAA entre os dias 28 de outubro e 3 de novembro a fim de ativar cadastro no 

mesmo, requisito obrigatório para o Avaliador. 

 

Leia-se: 

9.4. Os avaliadores deverão acessar o SisEnex, por meio de seu login e senha do 

SIGAA entre os dias 26 e 30 de outubro de 2020 a fim de ativar cadastro no mesmo, 

requisito obrigatório para o Avaliador 

 

Onde se lê: 

 

14. DO CRONOGRAMA GERAL 

 

Quadro 06 – Cronograma com atividades e períodos 

Atividades Período 

Publicação do Edital  18/09/2020 

Lançamento do Edital – Live de divulgação (19h00) 22/09/2020 

Período de submissão dos resumos dos projetos e programas de extensão 

executados no ano 2020 –  SIGEventos 

25/09 a 09/10/2020 

 

Período para submissão dos vídeos dos projetos de extensão que optaram 

por esta modalidade . Link será encaminhado no e-mail do coordenador 

do projeto 

13/10 a 20/10/2020 

Período de inscrição para Avaliadores, Mediadores e Assistentes de salas 

virtuais (Obrigatório para coordenadores de projetos, Assessores de 

Extensão dos Departamentos de ensino, Bolsistas e Voluntários das 

Assessorias de Extensão dos 16 centros de ensino da UFPB) 

22/09 a 13/10/2020 

Período de inscrição para Membros do Comitê de Organização: Equipe 

COPAC/PROEX, SisENEX, Assessores de Extensão. 

22/09 até 13/10/2020 

Entrega pelas Assessorias das Planilhas de Programação por área 

temática com seus respectivos mediadores e assistentes de salas à 

COPAC/PROEX  

26/10/2020 

Treinamento dos Mediadores e Assistentes de Salas virtuais (múltiplas 

equipes simultaneamente) 

29 e 30/10/2020 

Divulgação da programação das apresentações das  e-tertúlias já 

agrupadas por área temática dos projetos, com data e horário de 

apresentação 

22/10/2020 

Divulgação da programação de avaliação dos Vídeos (acatados pela 

curadoria) 

30/10/2020 

Divulgação da programação das Lives Temáticas do ENEX 30/10/2020 

Período de cadastro dos avaliadores no SisEnex 28/10 a 03/11/2020 

Abertura Oficial do XXI ENEX no Canal de Youtube Portal da 

PROEX  

03/11/2020  

às 9:00 

Avaliação da Modalidade Vídeo 3 a 5/11/2020 

Apresentação das E-tertúlias  6, 9, 10 e 11/11/2020 

Lives temáticas no Canal do YouTube da PROEX 3 a 11/11/2020 

Concessão do Prêmio Elo-Cidadão 2020  até 31/12/2020 



 

 
 

Leia-se: 

 

14. DO CRONOGRAMA GERAL 

 

Quadro 06 – Cronograma com atividades e períodos 

Atividades Período 

Publicação do Edital  18/09/2020 

Lançamento do Edital – Live de divulgação (19h00) 22/09/2020 

Período de submissão dos resumos dos projetos e programas de extensão 

executados no ano 2020 –  SIGEventos 

25/09 a 09/10/2020 

 

Período para submissão dos vídeos dos projetos de extensão que optaram 

por esta modalidade . Link será encaminhado no e-mail do coordenador 

do projeto 

13/10 a 20/10/2020 

Período de inscrição para Avaliadores, Mediadores e Assistentes de salas 

virtuais (Obrigatório para coordenadores de projetos, Assessores de 

Extensão dos Departamentos de ensino, Bolsistas e Voluntários das 

Assessorias de Extensão dos 16 centros de ensino da UFPB) 

22/09 a 13/10/2020 

Período de inscrição para Membros do Comitê de Organização: Equipe 

COPAC/PROEX, SisENEX, Assessores de Extensão. 

22/09 até 13/10/2020 

Entrega pelas Assessorias das Planilhas de Programação por área 

temática com seus respectivos mediadores e assistentes de salas à 

COPAC/PROEX  

26/10/2020 

Treinamento dos Mediadores e Assistentes de Salas virtuais (múltiplas 

equipes simultaneamente) 

29 e 30/10/2020 

Divulgação da programação das apresentações das  e-tertúlias já 

agrupadas por área temática dos projetos, com data e horário de 

apresentação 

22/10/2020 

Divulgação da programação de avaliação dos Vídeos (acatados pela 

curadoria) 

30/10/2020 

Divulgação da programação das Lives Temáticas do ENEX 30/10/2020 

Período de cadastro dos avaliadores no SisEnex 26/10 a 30/10/2020 

Abertura Oficial do XXI ENEX no Canal de Youtube Portal da 

PROEX  

03/11/2020  

às 9:00 

Avaliação da Modalidade Vídeo 3 a 5/11/2020 

Apresentação das E-tertúlias  6, 9, 10 e 11/11/2020 

Lives temáticas no Canal do YouTube da PROEX 3 a 11/11/2020 

Concessão do Prêmio Elo-Cidadão 2020  até 31/12/2020 

 

João Pessoa, 18 de setembro de 2020. 

Retificado em 25 de setembro de 2020. 

Retificado em 23 de outubro de 2020. 

 

  

 

 

 

Orlando de Cavalcanti Villar Filho 

Pró-Reitor de Extensão e Assuntos Comunitários 

 

Marçonilia Maria Dias Arnaud 

Coordenadora da COPAC  

 

 


