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Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021, às treze horas e trinta minutos, via plataforma
virtual Google Meet, reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária, tendo como pauta
do dia: (1) Avaliação dos Relatórios Parciais de Bolsistas de Extensão; (2) Acompanhamento da
avaliação das ações de extensão e relatórios submetidos no Sigproj; (3) Relatos da reunião do
COEX; (4) Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os conselheiros: Ademar Kuminiki, Ana
Cláudia Kirschof, Carina Fior Postingher Balzan, Cristina Engelmann, Leandro Rocha Vieira, Maicon
Camargo Faés, Raquel Fronza Scotton e Tiago Belmonte do Nascimento. Presidiu a reunião a
conselheira Raquel Fronza Scotton, que deu início agradecendo a presença de todos. Passou-se
para o primeiro item da pauta, a avaliação dos Relatórios Parciais de Bolsistas de Extensão. Raquel
repassou a situação das análises realizadas, informando que 12 relatórios ainda não haviam sido
avaliados, e solicitou se poderia dividir entre os presentes os mesmos para avaliação. Todos
manifestaram concordância. Raquel também comunicou que para alguns relatórios foram
solicitados ajustes e questionou à Comissão se esse ajuste poderia ser indicado para ser feito no
momento de envio dos Relatórios Finais. Os conselheiros concordaram com a proposta. Foi
definido que os e-mails com os relatórios não avaliados serão enviados após o término da reunião.
Dando continuidade à pauta da reunião, Raquel apresentou o número de ações já cadastradas em
2021, sendo 76 cursos, 4 eventos e 3 projetos. Destes, 69 já foram avaliados e foram
recomendados ou encaminhados para ajustes. As propostas de curso de extensão Ead,
“Convênios” e “Artes Visuais” receberam parecer pela não recomendação de alguns dos membros
da Comissão, visto que nem a coordenação, nem os membros de equipe possuíam formação
específica na área de oferta do curso, além de não serem áreas de oferta de cursos regulares pelo
Campus. Foi questionado se esse parecer seria mantido levando em consideração o critério
estabelecido pela Comissão, sendo acatado e mantido por unanimidade. Combinou-se junto dos
presentes que serão enviadas para análise as propostas que ainda faltam avaliar, sendo feita uma
divisão entre os membros da Comissão. Com relação aos relatórios de 2020, ainda estão
pendentes de avaliação 89 relatórios e será dada prioridade na análise aos oriundos de projetos e
eventos. Continuando com a pauta da reunião, Raquel explanou o que foi tratado na reunião do
Comitê de Extensão do IFRS (COEX) e salientou que pontuou os questionamentos trazidos pelos
conselheiros sobre a formação/competência dos coordenadores dos cursos de extensão, e que
está fazendo parte de um Grupo de Trabalho do COEX que irá revisar as Instruções Normativas
para tentar esclarecer melhor esse quesito. Frisou que ficou definido em reunião que a formação
na área de oferta do curso não necessita ser somente do Coordenador da ação, mas também pode
ser de um membro de equipe. Também poderá ser formação complementar mas esta será melhor
descrita nas normativas/editais. Apresentou o orçamento que a PROEX sinalizou para os editais de
fomento em 2021 e os demais assuntos discutidos na reunião. Iniciando a pauta dos Assuntos
Gerais, Raquel comentou que já fez novo contato com a Comissão Eleitoral do Campus para
lançamento de novo Edital de Composição da CGAE e aguarda retorno. Por ora já sinalizou que
solicitou a recomposição de todas as vagas da Comissão, visto que os mandatos dos membros
atuais já passaram os prazos previstos em regimentos, e que os mesmos haviam sido prorrogados
em função da pandemia. Raquel convidou novamente os presentes que se interessarem a se
inscreverem no Edital. Por fim, repassou as datas do calendário de reuniões que foi definido na
última reunião da Comissão. Justificou a modificação de datas e solicitou se poderia manter os
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demais encontros previstos. Todos os presentes concordaram com a manutenção das datas.
Raquel comentou sobre algumas ações da Mostra Técnico-Científica 2021 do Campus e esclareceu
dúvidas dos conselheiros. Ao final agradeceu a todos pela dedicação e apoio de todos nas análises
das propostas e outras atividades relativas à Comissão. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a
presente reunião, que vai assinada por mim, Raquel Fronza Scotton, que a presidi, e pelos demais
membros presentes.
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Ademar Kuminiki
Ana Cláudia Kirchhof
Carina Fior Postingher Balzan
Cristina Engelmann
Leandro Rocha Vieira
Maicon Camargo Faés
Raquel Fronza Scotton
Tiago Belmonte Nascimento
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