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Orientações sobre as atividades de Extensão do IFRJ referentes aos 

programas Pró-Extensão e PIBIEX 

 
 Rio de Janeiro, 31 de março de 2020. 

 

Prezadas e prezados servidores e estudantes extensionistas, 

 

Considerando a classificação da pandemia causada pelo novo coronavírus 

(COVID-19), bem como as recomendações de isolamento social e trabalho remoto, a 

Pró-Reitoria de Extensão e os gestores de extensão dos campi vêm, por meio deste, 

orientar os extensionistas do IFRJ em relação às ações de extensão e aos editais abaixo: 

 

Edital PROEX Nº 01/2019 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PRÓ-EXTENSÃO) E AO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES 

DE EXTENSÃO (PIBIEX); 

Edital PROEX Nº 04/2019 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

VOLUNTÁRIOS PARA INICIAÇÃO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO – 

PIVIEX/IFRJ; 

Edital PROEX Nº 06/2019 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PRÓ-EXTENSÃO) – 

MODALIDADE EVENTOS - CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA; 

Edital PROEX Nº 07/2019 - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS 

DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES DE EXTENSÃO (PIBIEX E PIBIEX JR) DE 

APOIO AOS NÚCLEOS DE DIVERSIDADES. 

 

As orientações e os direcionamentos cabíveis são: 

 

1. As bolsas PIBIEX e PIBIEX Jr não serão suspensas durante o período de 

Pandemia Covid-19. O cronograma de pagamentos será mantido até o final de sua 

vigência como previsto nos respectivos editais; 
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2. Em relação aos estudantes bolsistas (PIBIEX e PIBIEX Jr) e aos voluntários 

(PIVIEX), enquanto as atividades presenciais estiverem suspensas, cabe aos 

orientadores manter a supervisão de seus alunos, de forma virtual, conforme recursos 

disponíveis e possíveis; 

 

  3. Orientamos que, nesse período, os estudantes possam analisar os resultados 

parciais oriundos dos projetos aos quais estão vinculados sob orientação da coordenação 

de cada projeto; 

 

  4. Convidamos ainda, a todas e todos servidores e estudantes, para a adesão à 

campanha lançada a fim de divulgar e fortalecer, durante a quarentena, as ações e 

trabalhos realizados no Instituto no âmbito da EXTENSÃO. Todos os conteúdos 

produzidos deverão utilizar as hashtags #IFRJcontraCOVID19, #IFRJnaREDE e 

#ProtejaseEmCasa e, além de serem postados nas redes sociais, devem ser 

encaminhados à coordenação de extensão do campus que irá reunir os conteúdos para 

divulgação sistêmica junto à PROEX; 

 

  5. Solicitamos àquelas(es) extensionistas que já possuam documentação 

necessária para Prestação de Contas do recurso Pró-Extensão dos editais 2019 que o 

façam, neste período, conforme orientações contidas em cada edital; 

 

   6. A PROEX estenderá o prazo para envio da Prestação de Contas e do Relatório 

Final dos editais a ser divulgado após o período de suspensão das atividades 

acadêmicas. 

Esta pró-reitoria reitera os encaminhamentos do COE-IFRJ e informa que 

manterá os extensionistas atualizados a respeito de eventuais alterações nos 

procedimentos relacionados aos supracitados programas. 
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