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Aos vinte e oito dias do mês de maio de 2020, as quatorze horas, via plataforma virtual Google
Meet, reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária, tendo como pauta do dia: (1)
Registro de Cursos de Extensão no Sistec; (2) Banco de pendências das Ações de Extensão; (3)
Auditoria das Ações de Extensão dos Editais nº 80/2018 (PAIEX) e Edital nº 81/2018 (PIBEX); (4)
Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os conselheiros Ademar Kuminiki, Alexandre Gomes
Ribeiro, Aline Santos Oliveira, Carina Fior Postingher Balzan, 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. Acerca do
primeiro item de pauta Raquel explanou sobre a Instrução Normativa PROEX nº 03/2018 que
regulamenta os cursos de extensão, sobretudo com relação ao Art. 27 que trata do registro no
Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec) dos
matriculados em cursos de extensão. Comentou que ainda no final do ano de 2019 realizou
consulta à Pró-reitoria de Extensão (PROEX) sobre a carga horária mínima dos cursos para terem
o cadastro dos seus inscritos no referido sistema, e que a mesma respondeu após instruir-se junto
à Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) que cursos de extensão com carga
horária a partir de vinte horas (20h) podem ter seus matriculados inseridos no Sistec. Também
comunicou que encaminhou e-mail à Pesquisa Institucional do Campus solicitando quais as
informações necessárias para esse registro, e também a opinião do setor sobre o registro dos
cursos com duração menor de um semestre. Tal setor respondeu que não há objeções a esse
registro e informou quais as etapas e dados para o cadastro. Além destas consultas, questionou à
Diretoria de Administração sobre o impacto financeiro no orçamento do Campus que o registro de
cursos de Ensino à Distância (EAD) no Sistec representa, tendo sido respondido que para 2020 o
Campus recebeu cerca de treze mil reais (R$13.000,00) referentes ao número de matriculados e
mais dez mil duzentos e noventa reais (R$ 10.290,00) relativos à Assistência Estudantil de cursos
EAD. Raquel citou que a partir dessas informações pretende organizar um manual com
orientações sobre o cadastro dos cursos de extensão contendo a necessidade do cadastro no
Sistec e também o fluxograma quando o curso for na modalidade EAD. Apresentou aos membros
da Comissão também o Fluxo que o Núcleo de Ensino à Distância (NEAD) do Campus está
elaborando, e que este irá complementar o manual a ser lançado pela Extensão. Solicitou a
opinião dos presentes, os quais concordaram por unanimidade. Prosseguindo com a pauta,
comentou da proposta de criação de um Banco de Pendências da Extensão, contendo o nome
dos extensionistas que não retornaram às pendências reiteradamente cobradas via e-mail. Citou o
caso das servidoras Janine B. Trevisan e Marleide C. Canizares. Carina sugeriu que se emita algo
mais formal para cobrança àqueles que constarem nesse Banco. Leandro comentou que a
intenção de criação do Banco é para a ciência da CGAE no momento da análise das propostas.
Todos manifestaram concordância. Dando seqüência ao item três de pauta, Raquel comentou que
a Diretoria recebeu questionamentos da auditoria referente aos projetos e programas
contemplados com Bolsas de Extensão e PAIEX em 2019. Salientou que um dos questionamentos
se refere aos resultados dessas ações, se são observados indicadores e impactos, além do
atendimento dos objetivos. Relatou que muitos dos relatórios não trazem essas informações de
maneira clara e sistematizada, situação acordada por todos. Também foram questionados sobre
as diferenças na execução do Plano de Aplicação de Recursos de alguns projetos e programas.
Foi sugerido que a Diretoria faça uma encontro com os proponentes das ações orientando quanto
ao preenchimento dos relatórios, e um encontro com os proponentes do PAIEX para tratar do
Plano de Aplicação de Recursos, após essa experiência da Auditoria. Finalizada a discussão
passou-se aos Assuntos Gerais. Raquel informou que recebeu e-mail do Coordenador de Cursos
Superiores solicitando a possibilidade de realização da Semana Acadêmica do Curso de
Licenciatura em Matemática ocorrer de forma remota nesse período e separada das demais
licenciaturas pela dificuldade de reunir remotamente um grupo de mais de duzentas pessoas.
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Raquel comentou que verificou as Instruções Normativas referentes à certificação e ao registro de
eventos de Extensão e que não há impeditivos com relação à realização do evento ser de forma
remota. Apenas salientou que não poderão ser contabilizadas as horas do evento como atividades
letivas e sim complementares. Também destacou que irá orientar para que a coordenação do
curso consulte o setor de Comunicação acerca da utilização e fala nessas plataformas virtuais
quando da realização de eventos institucionais. Carina sugeriu que a Coordenação de Cursos
Superiores verifique essa decisão de realização do evento do curso de Matemática separado das
demais Licenciaturas para que seja de comum acordo com as outras coordenações e também
com o Diretório Acadêmico das Licenciaturas (Dalic). Maicon citou que o diretório não foi
consultado, sendo que é este que normalmente fica responsável pelo evento. Raquel anotou as
sugestões e irá repassá-las em sua resposta. 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
Alexandre Gomes Ribeiro
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Carina Fior Postingher Balzan
Leandro Rocha Vieira
Maicon Camargo Faés
Raquel Fronza Scotton
Tiago Belmonte Nascimento
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