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ATA nº05/2021– Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)
Aos dois dias do mês de junho de 2021, às dezesseis horas, via plataforma virtual Google Meet,
reuniram-se os membros da CGAE, em reunião ordinária tendo como pauta do dia: (1) Análise da
classificação final, após avaliação ad hoc, e divisão dos recursos das propostas submetidas ao Edital
nº18/2021 e Edital Complementar do Campus nº 07/2021 - Auxílio Institucional à Extensão 2020;
(2) Edital de Seleção de Bolsistas 2021; (3) Assuntos Gerais. Compareceram à reunião os
conselheiros: Ademar Kuminiki, Ana Cláudia, Kirchhof, Camila Dal Ponte, Carina Fior Postingher
Balzan, Fernanda Zorzi, Gisele Mion Gugel, Josiane Pasini, Leandro Rocha Vieira, Luis Carlos Diel
Rupp, Maria Júlia Reginato, Michele Mafessoni de Almeida e Raquel Fronza Scotton. Presidiu a
reunião a conselheira Raquel Fronza Scotton, que deu início à discussão da pauta da reunião. Com
relação à análise da classificação final, após avaliação ad hoc, e divisão dos recursos das propostas
submetidas ao Edital nº18/2021 e Edital Complementar do Campus nº 07/2021, primeiro item da
pauta, (1) Raquel informou que foram recebidas 24 avaliações ad hoc, sendo que 4 propostas
receberam mais de duas avaliações visto que nem todos os avaliadores responderam aos convites
enviados, porém, fizeram o preenchimento da avaliação posteriormente ao prazo que lhes foi dado.
Nesses casos em que houve mais de duas avaliações, Raquel propôs aos conselheiros e apresentou
a planilha considerando apenas as primeiras duas avaliações recebidas, o que foi acatado por todos
os presentes. Na sequência apresentou a planilha contendo a média das duas avaliações recebidas
para cada Programa ou Projeto, apresentando a ordem de classificação conforme a pontuação
obtida. Continuando, apresentou então a divisão de recursos considerando a ordem de
classificação, informando que os recursos previstos em orçamento são suficientes para atender a
todos os pedidos de bolsas e de PAIEX, conforme solicitado nas propostas submetidas. Os
conselheiros aprovaram o atendimento integral das solicitações, sendo: Programa Resgatando
Raízes: a influência dos indígenas e africanos na formação do povo e da cultura brasileira 2021/22, coordenado pela servidora Sirlei Bortolini, contemplado com R$ 2.400, 00 reais de PAIEX
e duas bolsas de 8 horas e uma bolsa de 4 horas semanais. Programa Mostra Técnico-Científica do
IFRS Campus Bento Gonçalves: estimulando o compartilhamento de produções acadêmicas,
coordenado pela servidora Raquel Fronza Scotton, contemplado com uma bolsa de 8 horas e uma
bolsa de 12 horas semanais. Projeto Matemática no Ensino Fundamental: As habilidades na BNCC
no Saeb, coordenado pela servidora Karine Pértile, contemplado com duas bolsas de 16 horas
semanais. Programa de Extensão em Práticas Sensoriais – PEPS, coordenado pela servidora Gisele
Gugel, contemplado com PAIEX de R$ 2.400,00, uma bolsa de 4 horas e uma bolsa de 16 horas
semanais. Projeto LABteka online - Laboratório Virtual de Aprendizagem e Brinquedoteca,
coordenado pelo servidor Edson Carpes Camargo, contemplado com PAIEX de R$ 1.200,00, duas
bolsas de 8 horas e duas bolsas de 16 horas semanais. Programa de Agroindústria Familiar do
Município de Bento Gonçalves - 2021/2022, coordenado pela servidora Lúcia de Moraes Batista,
contemplado com três bolsas de 8 horas e uma de 16 horas semanais. Projeto Sopro: um podcast
de cultura e literatura, coordenado pelo servidor Tiago Pedruzzi, contemplado com uma bolsa de
12 horas semanais. Projeto Demonstrações em Geometria e suas contribuições para a Educação
Matemática Escolar, coordenado pela servidora Fernanda Zorzi, contemplado com uma bolsa de 16
horas semanais e o Programa Gênero e Diversidade no Ambiente Escolar, coordenado pela
servidora Letícia Schneider Ferreira, contemplado com PAIEX de R$ 2.400,00 e duas bolsas de 8
horas semanais. Após a divisão dos recursos, houve uma sobra de R$ 19.952,00 reais de orçamento
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previsto para as bolsas de extensão e R$ 30.568,00 reais de orçamento previsto para PAIEX. Raquel
informou que pela Resolução CONSUP nº 100/2019 os recursos remanescentes podem ser
investidos em editais de auxílio à apresentação de trabalhos de extensão em eventos, considerando
o recurso das bolsas para editais voltados à discentes e o recurso remanescente do PAIEX para
editais voltados à servidores. Os conselheiros questionaram se esses valores poderiam ser utilizados
de outra forma, e foram sugeridas três propostas de utilização dos recursos: (i) consultar os
coordenadores dos projetos e programas classificados para verificar o interesse deles em aumentar
o número de bolsas e PAIEX, respeitando limite de valor deste último previsto no Edital IFRS/PROEX
nº 18/2021; (ii) abrir um edital complementar do Campus para a seleção de novas propostas; e (iii)
lançar um edital de auxílio à publicação de artigos oriundos de trabalhos de extensão em revistas
científicas especializadas. O conselheiro Luis Diel Rupp comentou ser importante destinar eventual
sobra de recursos para outras ações vinculadas à política de extensão, citando como exemplo a
intenção de o Sindicato Rural de Bento Gonçalves organizar a feira Tecnovitis, e que ao Campus
caberia realizar novamente um parreiral demonstrativo em uva orgânica no espaço onde o evento
se realiza, junto do Hotel Villa Michelon e, para esta nova edição, também um parreiral
demonstrativo de manejo sustentável da videira, para o qual seria interessante contar com bolsistas
e recursos para os tratamentos e identificação dos parreirais, o que poderia ser suprido por um
eventual edital complementar. Ainda, sobre essa questão, o Conselheiro questionou se poderia ser
feito esse projeto externo, sendo que envolverá atividades presenciais, salientando que essa
demanda apareceu após o prazo de submissão das propostas ao fomento interno. Raquel esclareceu
que o Edital IFRS/PROEX nº 18/2021 trata de atividades presenciais e que estas podem ser
desenvolvidas desde que aprovadas pelo Conselho de Campus (CONCAMP). Informou que irá fazer
uma consulta à PROEX sobre as sugestões apresentadas pelos membros da CGAE, visto o que está
previsto em Resolução sobre a destinação de sobra de recursos e repassará o retorno da Pró-reitoria
de Extensão aos conselheiros. Dando sequência à pauta da reunião, Raquel apresentou a proposta
de Edital de Seleção de Bolsistas de Extensão 2021, item (2) da pauta, o qual foi analisado e
aprovado por unanimidade dos conselheiros, tendo como cronograma: Publicação do edital –
10/06/2021; Período de inscrição dos estudantes - 10/06 a 17/06/2021; Homologação Preliminar
das inscrições - 18/06/2021; Recebimento de recurso quanto a não homologação por formulário
específico -21/06/2021; Homologação Final das inscrições - 22/06/2021; Período para seleção dos
bolsistas - 23/06 a 25/06/2021; Divulgação do resultado da seleção dos bolsistas - 28/06/2021;
Entrega de documentos pelo bolsista contemplado com bolsa - 28/06 a 30/06/2021. Raquel frisou
que dependendo da resposta da PROEX à consulta sobre a utilização de mais recursos por parte dos
coordenadores das propostas classificadas no Edital Complementar do Campus nº 07/2021, os
mesmos deverão responder antes do dia 10 de junho para que seja possível manter o cronograma
aprovado. Seguindo para Assuntos Gerais (3), Raquel comentou acerca do acompanhamento da
avaliação das ações de extensão e relatórios submetidos no Sigproj e o que está pendente de
avaliação da CGAE. Depois, agradeceu aos conselheiros que finalizaram a avaliação dos relatórios
de bolsistas e de estudantes voluntários e, por fim, informou que faltam analisar 84 relatórios finais
de cursos Ead/MOOC, recomendados em 2020. Também informou que, atualmente, constam
cadastradas 114 ações de Extensão e informou sobre as novas submissões, ocorridas após a a última
reunião da Comissão: Projeto Farmácias Verdes na Estação ComVida Cidadã, coordenado pela
servidora Raquel Margarete Franzen de Avila, que já está em avaliação por membros da CGAE.
Finalizando o encontro, Raquel relembrou os conselheiros sobre o cronograma de reuniões. Nada
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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
Ana Cláudia Kirchhof
Camila Dal Ponte
Carina Fior Postingher Balzan
Fernanda Zorzi
Gisele Mion Gugel
Josiane Pasini
Leandro Rocha Vieira
Luis Carlos Diel Rupp
Maria Júlia Reginato
Michele Mafessoni de Almeida
Raquel Fronza Scotton
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