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Aos trinta dias do mês de abril de 2020, as quatorze horas, via portal de Conferências Web,
reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária, tendo como pauta do dia: (1) Aprovação
do Plano de Trabalho para Estudantes Voluntários; (2) Encaminhamentos referentes aos Editais
de Seleção de Bolsistas; (3) Vigência dos mandatos dos membros representantes do segmento
discente da CGAE; (4) Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os conselheiros Ademar
Kuminiki, Ana Cláudia Kirchhof, Aline Santos Oliveira, Carina Fior Postingher Balzan, Cristina
Engelmann, Leandro Rocha Vieira, Maicon Camargo Faés, Raquel Fronza Scotton e Tiago
Belmonte Nascimento. Presidiu a reunião a conselheira Raquel Fronza Scotton, que deu início
agradecendo a presença de todos. Iniciou-se a discussão acerca da manutenção de um Plano de
Trabalho para o Estudante Voluntário. Raquel explicou que na última modificação da Instrução
Normativa pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) com o aval do Comitê de Extensão (COEX) foi
retirado o anexo que tratava do Plano de Trabalho do Voluntário a fim de padronizar os
documentos com aqueles exigidos para os bolsistas sem, no entanto, retirar a vinculação a ele, na
parte textual da IN e no anexo da Declaração de Assiduidade. Também comentou que a falta
desse Plano de Trabalho contendo a carga horária semanal e atividades desenvolvidas, dificulta o
trabalho do setor no momento de emitir certificados e da Comissão no momento da análise de
relatórios parciais ou finais. Como a CGAE não possui atribuição para emitir Resolução foi feita
uma nota técnica explicando o caso, a ser enviada para o Diretor-geral, para emissão da referida
Resolução. Tanto a nota técnica quanto o modelo de plano de trabalho foram aprovados pelos
presentes. Prosseguindo com a pauta, Raquel apresentou minuta de um edital de seleção de
bolsistas, enviado aos membros da comissão de forma prévia por e-mail. A referida minuta não
conta com datas em cronograma, nem requisitos e datas e locais de seleção, uma vez que o
Ofício Circular PROEX/PROPPI/PROEN nº 002/2020 determinou a suspensão das etapas do
Edital IFRS nº 67/2019 justamente na etapa de lançamento do edital de seleção de bolsistas.
Raquel comentou que, dada a incerteza do prazo de retorno, enviou a minuta para a Comissão
analisar pelo menos os demais itens referentes á forma de inscrição, cuja proposta é de que
ocorra totalmente por e-mail. Ademar manifestou a necessidade de conter um prazo de recursos,
bem como formulário de recurso. Leandro sugeriu também que os envios de documentos para a
seleção e indicação sejam previstos por e-mail. Todos os conselheiros concordaram com as
proposições e aprovaram mediante alterações. Raquel irá modificar a minuta e enviar por e-mail,
salientando que, no momento que forem liberados os editais de seleção, será enviada para
avaliação da CGAE o novo cronograma. Dando seqüência à pauta, Raquel explanou sobre o
término do mandato do segmento discente da CGAE que finalizaria em abril, lembrando a todos
que uma parte dos discentes já teve seu mandato prorrogado de dezembro de 2019 a abril de
2020 em virtude do término do ano letivo e conforme definido na reunião da Comissão de
novembro de 2019. Uma das sugestões é prorrogar esse mandato até o retorno das atividades
presenciais. A outra sugestão seria lançar nesse momento um edital para eleição de membros do
segmento discente e também dos outros segmentos, uma vez que a Comissão teve o pedido de
desligamento de dois membros: Paulo Vinícius dos Santos Rebeque do segmento docente e
Augusto Basso Veber do segmento Técnico-Administrativo. Raquel comentou que entrou em
contato com a atual Diretora de Pesquisa para saber como iriam proceder, uma vez que a
CAGPPI também necessita realizar a eleição do segmento discente, e a referida Diretora informou
que solicitou à Comissão Eleitoral do Campus, mas a mesma justificou que não seria possível
realizar de forma remota a eleição, tendo em vista uma série de fatores, dentre eles a dificuldade
de ter uma lista atualizada de contatos dos discentes matriculados. Dessa forma, e considerando
que esta é uma situação atípica, os conselheiros concordaram em apenas prorrogar o mandato
dos estudantes que já fazem parte da comissão até o retorno das atividades presenciais, quando
deverá ser lançada nova eleição. Finalizada a discussão passou-se aos Assuntos Gerais. Raquel
informou a que a falta de um regimento interno da própria CGAE dificulta a emissão de normativas
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internas, tais como o plano de trabalho do voluntário votado nesta reunião e solicitou se todos
concordavam em se fazer esse regimento. Diante do acordo de todos, Raquel irá formular o
mesmo e enviar para considerações e aprovação por e-mail. Leandro solicitou a fala e chamou a
atenção dos conselheiros para a IN PROEX nº 001/2020 que trata do registro de cursos online e
massivos (MOOC) quando da análise de cursos na modalidade EAD que têm sido recebidos com
freqüência para aprovação nessa época de atividades remotas. Raquel retomou a palavra e
agradeceu aos conselheiros pelas mais de 137 análises realizadas nesse período de trabalho
remoto, informando que continuará enviando as avaliações de relatórios e propostas de extensão
do Edital de Fluxo Contínuo 2020. Ademar solicitou que a próxima reunião da Comissão seja feita
com uma semana de antecedência da prevista no calendário aprovado pelos conselheiros.
Nenhuma objeção foi feita pelos demais conselheiros. 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.
Nome

Assinatura

Ademar Kuminiki
Aline Santos Oliveira
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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