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ATA nº02/2021– Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) 

 

Aos dezoito dias do mês de março de 2021, às treze horas e trinta minutos, via plataforma virtual 1 

Google Meet, reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária com nova composição da 2 

Comissão, tendo como pauta do dia: (1) CGAE - Breve relato do que é e como trabalha; (2)  Edital 3 

Complementar do Campus de Fomento Interno para Extensão; (3) Acompanhamento da avaliação 4 

das ações de extensão e relatórios submetidos no Sigproj; (4) Assuntos Gerais. Compareceram à 5 

reunião os conselheiros: Ademar Kuminiki, Ana Cláudia Kirschof, Bruno dos Santos Melo, Camila 6 

Dal Ponte, Carina Fior Postingher Balzan, Evandro Prezzi, Fernanda Zorzi, Gisele Mion Gugel, 7 

Josiane Pasini, Leandro Rocha Vieira, Luis Carlos Diel Rupp, Maria Júlia Reginato, Michele 8 

Mafessoni de Almeida, Raquel Fronza Scotton e Thayná Andrade Barbosa. Presidiu a reunião a 9 

conselheira Raquel Fronza Scotton, que deu início dando as boas vindas aos novos integrantes da 10 

Comissão e agradecendo aqueles que aceitaram continuar fazendo parte do grupo. Solicitou a 11 

todos que se apresentassem. Finalizadas as apresentações, passou para o primeiro item de pauta, 12 

e realizou uma breve apresentação do que é a CGAE(1) e quais as suas atribuições, bem como as 13 

atribuições dos seus membros. Apresentou dados referentes à atuação da Comissão em dois mil e 14 

vinte(2020) e também no ano de dois mil e vinte e um(2021). Explicou que as reuniões ordinárias 15 

são mensais e que faltas devem ser justificadas, e o envio das atas ocorre por e-mail. Prosseguindo 16 

apresentou os conceitos do que é Extensão, quais as modalidades das ações de Extensão. Dando 17 

sequência à pauta da reunião, apresentou a minuta do Edital de Auxílio Institucional à Extensão – 18 

2021 a ser lançado pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e após passou à apresentação do Edital 19 

Complementar do Campus de Fomento Interno para Extensão(2). O edital, conforme orçamento 20 

aprovado para o Campus em 2021 tem previsto o valor de R$ 58. 452,00 (cinquenta e oito mil 21 

quatrocentos e cinquenta e dois reais) para ser destinado as bolsas de extensão(PIBEX). Foi 22 

definido pela comissão que a quantidade de cotas de bolsas e valores máximos a serem 23 

repassados por projeto ou programa serão estipulados pela Comissão no momento da 24 

Classificação Final das Propostas, após saber exatamente quantas propostas foram aprovadas 25 

pelos avaliadores ad hoc de Extensão. Para os Auxílios Institucionais à Extensão (PAIEX) está 26 

previsto no orçamento do Campus o valor de R$ 38.968,00 (trinta e oito mil novecentos e sessenta 27 

e oito reais) apenas para itens de custeio. Raquel explicou que conforme o edital da PROEX o valor 28 

máximo de auxílio em 2021 será de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais) para cada projeto 29 

ou programa. Colocou aos membros presentes que definissem se mantinham esse valor por 30 

programa ou projeto ou se consideravam melhor diminuir o mesmo. Foi definido por 31 

unanimidade, que o valor máximo permaneça nos R$ 2.400,00, seguindo o edital a ser lançado 32 

pela PROEX. Passou-se a avaliação do cronograma que foi aprovado pelos presentes, com a 33 

indicação de que os recursos referentes à homologação serão enviados por e-mail para análise da 34 

comissão e que a avaliação ad hoc finalize em primeiro de junho (01/06), para que a reunião da 35 

Comissão referente à classificação final seja realizada no dia dois de junho (02/06). Raquel 36 

finalizou a apresentação do edital que foi aprovado pela Comissão. Continuando com a pauta da 37 

reunião, Raquel explicou sobre o acompanhamento da avaliação das ações de extensão e 38 

relatórios submetidos no Sigproj (3). Iniciou falando como é o fluxo de avaliação das ações de 39 

extensão e apresentando os formulários de avaliação das ações de extensão, dos relatórios dessas 40 

ações e também dos relatórios parciais e finais de bolsistas e voluntários. Os conselheiros Luis 41 

Carlos Diel Rupp e Josiane Pasini reforçaram a necessidade de que estes itens de avaliação sejam 42 
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de conhecimento dos servidores do Campus, podendo constar em algum local de fácil acesso 43 

esses critérios como o site do Campus. Também sugeriram que seja feita uma capacitação no 44 

sentido de esclarecer o que se espera que conste na descrição das ações de extensão e quais 45 

pontos são cobrados em virtude da Política de Extensão do IFRS. Foi definido junto à Comissão que 46 

a avaliação ocorrerá em duplas ou trios, contemplando sempre mais de um segmento da 47 

Comissão em cada proposta ou relatório a ser avaliado. Também foi definido pelo grupo que se 48 

manterá a sistemática que já é feita pela Diretoria de Extensão no momento de recebimento dos 49 

ajustes feitos pelos coordenadores das propostas, a qual confere se os ajustes foram feitos, e dá o 50 

encaminhamento junto aos coordenadores de recomendação, não recomendação ou nova 51 

cobrança dos ajustes não realizados, sem necessidade de repassar novamente para a avaliação 52 

dos membros da CGAE. Ficou determinado que a Diretoria informará o status de cada proposta 53 

avaliada e quais os desdobramentos da avaliação sempre na próxima reunião da Comissão. Raquel 54 

então passou para a apresentação de todas as propostas que se encontram cadastradas no Edital 55 

de Fluxo Contínuo nº 57/2020 – Ações de Extensão 2021. Em virtude do tempo discorrido, não foi 56 

possível terminar a apresentação das ações que serão disponibilizadas na apresentação na pasta 57 

com o nome da Comissão, a qual foi criada e compartilhada através o Google Drive com os 58 

conselheiros. Seguindo para assuntos gerais(4), Raquel passou para o Calendário de Reuniões da 59 

Comissão. Apresentou uma proposta com datas nas últimas quintas-feiras do mês e questionou 60 

aos presentes se poderia ser nesse mesmo dia e horário da presente reunião. Os conselheiros 61 

solicitaram que iniciasse mais cedo a reunião e ficou definido como horários das reuniões na 62 

quinta-feira, às dezesseis horas (16h). As datas ficaram assim definidas: Abril - 22.04.2021 e uma 63 

no dia 29.04.2021 se necessário em função dos recursos do Edital de Fomento Interno. Maio – 64 

20.05.2021. Junho – 02.06.2021 em virtude da Classificação Final das propostas submetidas no 65 

Edital de Fomento Interno. Julho – 15.07.2021. Agosto – 26.08.2021. Setembro – 30.09.2021. 66 

Outubro – 21.10.2021. Novembro – 25.11.2021. Dezembro – 09.12.2021. Raquel reforçou que as 67 

datas poderão ser revistas no futuro em caso de necessidade e discutidas nas próximas reuniões 68 

da Comissão. Raquel justificou a sua necessidade de saída da reunião em virtude de uma situação 69 

particular envolvendo saúde de um familiar e passou a palavra para que o conselheiro Leandro, 70 

presidente substituto da CGAE finalizasse a pauta. Agradeceu a todos os presentes pelo interesse 71 

em fazer parte desta Comissão e que pretende abordar sempre nas reuniões um tema formativo, 72 

salientando que já possui alguns em mente, tais como a Curricularização da Extensão, Prestação 73 

de Serviços, entre outros. Continuando a reunião, Leandro procedeu à explicação mais detalhada 74 

do processo de avaliação das propostas de extensão submetidas no Sigproj. Combinou com os 75 

presentes de repassar os documentos que balizam as avaliações das ações de extensão por e-mail 76 

e de enviar uma primeira avaliação para todos, colocando-se à disposição para tirar as dúvidas que 77 

os conselheiros tiverem nas avaliações.  Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente 78 

reunião, que vai assinada por mim, Raquel Fronza Scotton, que a presidi, e pelos demais membros 79 

presentes.     80 

 

Nome Assinatura 

Ademar Kuminiki   

Ana Cláudia Kirchhof   
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Evandro Prezzi   

Fernanda Zorzi   

Gisele Mion Gugel   

Josiane Pasini   

Leandro Rocha Vieira   

Luis Carlos Diel Rupp   

Maria Júlia Reginato   

Michele Mafessoni de Almeida   

Raquel Fronza Scotton    

Thayná Andrade Barbosa   

 


