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De: Coordenação de Extensão

Para: Conselho de Campus – CONCAMP- IFRS- Campus Erechim

Assunto: Resposta aos Memorandos n° 27/2018 e n°28/2018

Prezados(as) Senhores(as):

A Coordenação de Extensão, por meio deste, encaminha a resposta referente ao

Memorando nº  27/2018,  quanto  a solicitação de Normativa para  atendimento  de

solicitações de documentos diversos no setor de Ensino, Pesquisa e Extensão e

nº28/2018,  estudo da viabilidade para alteração do horário  de funcionamento  do

Setor de Extensão:

1. Elaborou-se uma minuta de Resolução, quanto a necessidade de otimização das

atividades das Coordenadorias de Extensão, de Pesquisa e da Direção de Ensino,

relacionadas à emissão de atestados, declarações, certificados e outros documentos

correlatos atendendo  o  objetivo  proposto  pelo  CONCAMP,  a  qual  está  anexa.

Atendendo desta forma a solicitação do Memorando nº 27/2018.

2. Quanto a solicitação do Memorando nº28/2018, relativo a viabilidade de ampliar o

horário  de  atendimento  do  Setor  de  Extensão,  já  encaminhamos  resposta  no

Memorando nº46, da Coordenação de Extensão, sendo que propomos atendimento

das 8h às 20h, entretanto para que seja atingindo o objetivo de atender os alunos

dos cursos noturno será necessário mais um servidor para o atendimento do Setor

de Extensão. Contudo, após análise da demanda de estágios obrigatório, verificou-



se que ocorre  maior  demanda em início  de  semestre  letivo,  para  os  Cursos de

Engenharia Mecânica e Técnico em Mecânica, outrossim o Curso de Engenharia de

Alimentos  ainda  não  apresentou  demanda.  No  que  se  refere  aos  estágios  não

obrigatórios, os quais são realizados por estudantes de todos os cursos ofertados

pelo Campus, assim como estágios de outras Instituições de Ensino em que somos

parte  concedentes, estes ocorrem durante o ano todo. Salienta-se ainda, que para

ambos a menor procura ocorre no mês de janeiro.

Atenciosamente,

Marlova Elizabete Balke

Coordenadora de Extensão


