
 

 

 

 

 

 

COMUNICADOS AOS COORDENADORES DE PROJETOS E ASSESSORES DE 

EXTENSÃO 

 

 

Prezados Coordenadores de Projetose Assessores de Extensão dos Centros, 

 

Em conclusão parcial dos processos de atividades estabelecidas no Edital PROBEX 2020, 

comunicamos a todos os Coordenadores de Projetos aprovados, bem como aos Assessores de 

Extensão dos Centros que estamos no momento de maior responsabilidade quanto a execução das 

propostas, considerando que os Coordenadores e Assessores não devem perder de vista as seguintes 

orientações e procedimentos a tomarem a partir dessa data: 

1. O coordenador com projeto APROVADO COM RECURSOSdeve acessar o SIGAA e 

colocar a ação “em execução”, no prazo de 20/03/2020 a 23/03/2020; 

2. Coordenadores e Assessores devem disseminar a aprovação dos projetos para que os 

discentes possam registrar interesse em participar do mesmo. Procedimento via no SIGAA 

no prazo de 23/03/2020 a 01/04/2020; 

3. Até a data de 02/04/2020 os Coordenadores devem extrair do SIGAA a listagem de 

alunos que manifestaram interesses em participarem de seu projeto e encaminharem, com 

certa brevidade, à Assessoria de seu Centro de Ensino para que esta divulgue que o processo 

de seleção está transcorrendo; 

4. O Coordenador do projetoDEVE cadastrar o Plano de Trabalho do Bolsista no SIGAA no 

período de 03/04/2020 a 07/04/2020, deixando-o no Status “ATIVO”; 

5. As Assessorias de Extensão ficam obrigadas aencaminharpara COPAC/PROEX o AnexoII 

do Edital PROBEX 2020, com todas as informações dos bolsistas selecionados, incluindo 

dados do projeto, coordenadores, dados dos discentes (pessoais e dados bancários). 

6. A documentação dos bolsistas selecionados deverá ser encaminhada à COPAC/PROEX, até 

a data 14/04/2020, por meio eletrônico e os documentos físicos podem ser entregues assim 

que o trabalho no modo presencial se normalize; 

7. Ficam ainda, os coordenadores de projetos obrigados a fazerem os registros dos Planos de 

Trabalhos dos alunos voluntários no período de 13/04/2020 a 15/04/2020; 

8. Os coordenadores de projetos APROVADOS SEM RECURSOS poderão “aceitar executar” 

a ação até o dia 30/04/20. Todos estes projetos serão vinculados ao Edital FLUEX 2020. 

Recomendamos as Assessorias que procedam com as orientações juntoaos coordenadores de 

projetosAprovados com Recursos, nos seus respectivos Centros, com vistas ao cumprimento de 

prazos e etapasestabelecidas no Edital PROBEX 2020 e que no momento estão sendo reiterados por 

esta Coordenação (COPAC). 

Na oportunidade, ainda ressaltamos que cabem aos coordenadores terem o conhecimento dos e-

mails dos seus Assessores para que os passos seguintes sejam efetivamente dados, de modo que 

estamos apresentando abaixo os devidos e-mails por assessorias: 
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CENTRO ASSESSOR E-MAIL 

CBIOTEC 
Elisângela Afonso de Moura 

Mendonça 
elisdoc@cbiotec.ufpb.br 

CCA Fábio Mielezrski mfabio@cca.ufpb.br 

CCAE Jocélio Coutinho de Oliveira jocelio@ccae.ufpb.br 

CCEN 
Jane Enísia Ribeiro de Souza 

Torelli 
janetorelli@yahoo.com.br 

CCHLA Nivia Cristiane Pereira da Silva 
niviacp@gmail.com 

extensao@cchla.ufpb.br 

CCHSA Catarina de Medeiros Bandeira catmbio@hotmail.com 

CCJ Ludmila Cerqueira 
ludcorreiaufpb@gmail.com 

assessoriaextccj@gmail.com 

CCM 
André Luís Bonifácio de 

Carvalho 
andrelbc4@gmail.com 

CCS Rosenes Lima dos Santos roseneslima@hotmail.com 

CCSA Danielle Karla Vieira Danielle_karla1@yahoo.com.br 

CCTA Luceni Caetano da Silva lucenicaetano@gmail.com 

CE 
Quézia Vila Flor Furtado 

Maria da Conceição Gomes de 

Miranda 

queziaflor@yahoo.com.br 

ceicapb@terra.com.br 

CEAR 
José Maurício Ramos de Souza 

Neto 
mauricio@cear.ufpb.br 

CI José Miguel ArozteguiMassera jose.miguel@ci.ufpb.br 

CT 
Aurélia Altemira Acunã Idrogo 

Luzia GoésCamboim 

aurelia@ct.ufpb.br 

assessoria.extensao.ct@gmail.com 

CTDR Ana Luiza Mattos Braga assessoriadeextensaoctdr@gmail.com 

 

 

 

COPAC/PROEX/UFPB 

mailto:niviacp@gmail.com
mailto:ludcorreiaufpb@gmail.com
mailto:queziaflor@yahoo.com.br
mailto:aurelia@ct.ufpb.br

