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Aos vinte e oito (28) dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (2019), na

sala  um (1)  do  bloco  I  do  Campus Erechim,  às  quatorze  (14)  horas,  sob a

presidência da Coordenadora de Extensão Marlova Elizabete Balke, realizou-se

a reunião da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) com a

presença  dos  seguintes  membros:  Márcia  Klein  Zahner,  Aline  Stempkowski,

Valéria  Borszcz,  Ivan José Suszek,  Caroline  Garcia  Samojeden.   Abertos  os

trabalhos  pela  presidente,  foi  apresentada  a  pauta  da  reunião: 1.  Editais:

Marlova  comentou  sobre  os  prazos  dos  editais,  PAIEX,  PIBEX  E  AÇÕES

AFIRMATIVAS,  que terminam no dia de hoje, já o de indissociabilidade pode ser

submetido até o dia seis (06) de março. Informou que na reunião do dia dez (10)

de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), do Comitê de Extensão que a

PROEN, irá puxar a discussão no próximo ano sobre o Grupo de Trabalho de

Estágios, com o objetivo de ver o que fica na extensão e o que fica no ensino.

Marlova  relatou,  que  foi  decidido  também,  nesta  reunião,  quanto  ao  uso  do

cartão do banco do Brasil a alternativa para solucionar o problema em todos os

campi que não conseguiram utilizar o cartão no ano de dois mil e dezoito (2018),

será dirigir-se para uma agência, Governo, em Porto Alegre, junto com isso, a

construção de uma IN única para a prestação de contas e uso do BB Pesquisa.

Em  seguida  falou  sobre  à Prestação  de  contas  do  Coordenador  Airton

Bortoluzzi,  referente  ao  Projeto,  Disseminação  de  conhecimentos  sobre  a

Prototipagem 3D, que ele pagou a GRU no valor de sete reais e trinta e oito

centavos (R$ 7,38). Sendo que a comissão aprovou a prestação de contas do

extensionista. Com relação ao aluno Fernando Fernandes, o mesmo encontra-

se com pendência porque recebeu duzentos e dez reais (R$ 210,00) de recurso

e  só  comprovou  cem  reais  (R$  100,00)  de  despesa,  em  que  participou  da

capacitação do NAPNE em Bento Gonçalves, existe essa pendência e o mesmo

não está sendo localizado para regularizar a situação, a sugestão da comissão

CGAE é  de  entrar  em contato  com o  estudante  e  com a  coordenadora  do
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projeto, Marli  Daniel, para providências.  2. Análise dos relatórios finais dos

bolsistas  e  extensionistas  PAIEX  e  PIBEX:  Os  relatórios  haviam  sido

analisados na reunião anterior e ficaram com pendências para regularização no

período  das  férias:  Aline  Stempowski. Projeto:  IV  Deasafio  de  Moda,

coordenado por Patrícia Cristina Nienov Weber, parecer: APROVADO;  bolsista

Eduarda Granzotto do Prado. Projeto: Divulgando o Campus Erechim/IFRS,

coordenado  por  Noemi  Luciane  dos  Santos, parecer:  APROVADO.  bolsista:

Tainá  Cristina Candil  Arjona  Martins,  do  projeto,  Olimpíada  Brasileira  de

Informática:  Oficina e Capacitação de Estudantes,  coordenado por  Alexandro

Magno dos Santos  Adário,  sendo  APROVADO.   Bolsista:  Luiz  Henrique de

Mello  Soares  e Kauê  Herold  Pedra  Hume Projeto:  Disseminação  de

Conhecimento sobre Prototipagem 3D,  coordenado por Airton Campanhola

Bortoluzzi,  ambos  parecer:  A  REFORMULAR.  Bolsista: Avaliação  dos

relatórios finais dos extensionistas:  Marlova Elizabete Balke, projeto: IFRS:

Tecendo  Ações  Educativas  na  Região  do  Alto  Uruguai,  com  o  parecer

APROVADO; coordenadora Patrícia Cristina Nienov Weber Projeto: IV Deasafio

de  Moda,  parecer:  APROVADO;  extensionista  Valéria  Borszcz.  Projeto:

Capacitação sobre Elaboração Artesanal de Produtos de Panificação aos

Produtores da Agricultura Familiar da Região do Alto Uruguai/RS, parecer:

APROVADO;  extensionista: Noemi Luciane dos Santos Projeto:  Divulgando o

Campus  Erechim/IFRS,  parecer:  A  REFORMULAR.  Extensionista:  Silvia

Lethicia  Frandolozo.  Pojeto:  Cursos  e  Profissões:  Conhecendo  o  IFRS,

parecer: APROVADO. Extensionista: Gema Luciane Agliardi, Projeto: Internet e

Redes Sociais para a Comunidade e Terceira Idade,  parecer:  APROVADO.

Extensionista:  Alexandro  Magno  dos  Santos  Adário, Projeto:  Olimpíada

Brasileira de Informática: Oficina de Capacitação de Estudantes,  parecer:

APROVADO.  Extensionista:  Antônio  César  dos  Santos  Esperança,  Projeto:

Clube  de  Xadrez  –  IFRS  Campus Erechim,  parecer:  APROVADO.

Extensionista:  Juliana  Carla  Girotto,  Projeto:  Educação  e  Alimentação

Saudável.  Atitudes  para  uma formação  humana e  integral,  com parecer:

APROVADO.  Extensionista:  Airton  Campanhola  Bortoluzzi,  Projeto:

Disseminação  de  Conhecimento  sobre  Prototipagem  3D,  parecer:

APROVADO. Extensionista: Vânia Goellner dos Santos Fante, projeto: Erechim

Moda Show 2018, com parecer: APROVADO. Extensionista: Sidnei Dal ’ Agnol,

projeto: Marketing Digital-IFRS Acontece, com parecer: APROVADO. Relatório

final: Projeto Erechim Moda Show 2018. Coordenado por Vania Fante, sendo
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APROVADO.   3. Análise de ações de extensão à distância.  Relatório final:

Marketing  digital  para  organizações  de  pequeno porte,  coordenado por

Sidnei Dal ‘Agnol, parecer: APROVADO.  Relatório final: Evento Confeitaria

Gourmet,  coordenado por  Valéria  Borszcz,  parecer: APROVADO.  Relatório

final:  coordenado por  Sidnei  Dal‘Agnol,  Feira  das  Cooperativas  parecer:

APROVADO.  Relatório  final:  Participação  do  Campus  Erechim  –  IFRS  –

Frinape  100  Anos,  Coordenado  por  Alexandro  Magno  dos  Santos  Adário

parecer: APROVADO.  Relatório  Final:  Curso  de  informática  Básica  de

Softrware  de  Leitura  de  Tela  Para  Deficientes  Visuais  Atendidos  Pela

Associação dos Deficientes Visuais de Erechim – ADEVE, Coordenado por

Paulo  Henrique  Santini,  parecer: APROVADO.  Relatório  Final  –  Curso

Intervenção de Carreira no Ensino Superior: Uma Proposta em Contexto a

uma Emprese Junior,  Coordenado por Fernanda Zatti, parecer: APROVADO.

Relatório final: Curso de Costura Básica Industrial  Coordenado por Patrícia

Cristina  Nienov  Weber, Parecer: A  REFORMULAR.  Relatório  final:  Curso

Costura  Básica  Industrial.  Coordenado  por  Natálie  Pacheco  de  Oliveira.

Parecer:  APROVADO.  A  Magia  do  Natal  na  Elaboração  dos  Produtos

Artesanais de Panificação, coordenado por Valéria Borszcz, o qual a comissão

deu parecer  APROVADO;  relatório final do Curso de Mecâica automotiva –

Nível Básico –13ºBPM-Erechim coordenado por Enildo de Matos Oliveira, com

parecer APROADO. 4. Análise de Ações do Edital  79/2018:  Palestras Dia

Internacional  da  Mulher –  Coordenado  por  Natálie  Pacheco  de  Oliveira  -

Parecer  APROVADO.  Curso Básico de Libras IFRS - Campus de Erechim,

coordenado  por  Sabina  Veloso.  Parecer  –  APROVADO.  Também,  houve

demanda de Prestação de serviço: As demandas estão começando. O primeiro

que  submeteu  foi  o  Everton  Farina,  ação  Estudo  de  Modernização  de

dobradora e envelopadora industrial, em que sugeriu-se que ele participasse

da capacitação do SIGPROJ. O projeto foi enviado para avaliação da comissão,

porém tem algumas pendências, precisa de adequações. Marlova informou a

CGAE, que consultou a Reitoria, sobre a prestação de serviços, sendo que ele

deverá providenciar o convênio, de acordo com a IN 11/2017 – Reitoria, outro

caso de prestação de serviços foi a proposta de Daniel Pire Nunes Estudo das

características elétricas no acionamento de um elevador para transporte

coletivo, também com o mesmo parecer: a reformular e providenciar os demais

documentos. Cabe salientar que em todas as análises de ações de extensão,

relatórios e prestação de contas caso o integrante da CGAE pertencesse ao
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projeto ou solicitação, ele não fazia parte da respectiva análise. 5.Sobre o Edital

de Mobilidade (Ed.03/2019) –  Marlova Balke, informou que o mesmo teria o

lançamento no dia primeiro (01) de março  do ano corrente  – O edital refere-se

duas  Bolsas  no  valor  de  cinco  mil  e  quinhentos  reais  (  R$  5.500,00  ),

Institucional Para a Mobilidade Estudantil  Internacional  2019/2020 -  Instituto

Politécnico de Bragança (IPB)- Portugal.  Também, foi lançado o mesmo Edital

pela Reitoria, entretanto o valor da bolsa é maior e os estudantes concorrem

com todos os campi, as datas finais de ambos são treze (13) de março do ano

corrente, para as inscrições. 6. Assuntos Gerais. Dando sequência na reunião

Marlova  Balke,  marlovaapresentou  a  proposta  de  submissão  de  artigo  dos

autores  Alisson  Dalsasso  Corrêa  de  Souza  e  Airton  Campanhola  Bortoluzzi,

sobre o projeto  Disseminação de conhecimentos sobre prototipagem 3D,

como havia sido solicitado,  por e-mail, (o que havia sido decidido na reunião

anterior  da  CGAE)  para  o  extensionista  que  cumprisse  o  que  consta  na

Resolução  número  95,  de   doze  (12)  de  dezembro  do  ano  de  dois  mil  e

dezessete (CONSUP), que os extensionistas que utilizam recursos do PAIEX

devem realizar publicações ou apresentar o projeto em eventos, sendo que até o

momento  o  mesmo não  ocorreu,  então  em consulta  a  PROEX,  obteve-se a

seguinte  resposta  A Resolução  nº  095,  de  doze (12)  de  dezembro de  2017

(CONSUP),  em  seu  Art.  32.  ,  afirma  que  são  atribuições  e  deveres  do

coordenador do programa ou projeto de extensão:(...) III - apresentar publicação,

relacionada ao programa ou projeto de extensão, contemplado com recurso do

PAIEX, em evento de extensão ou periódico referenciando, obrigatoriamente, o

IFRS;  IV  -  fazer  referência a sua condição de coordenador  de  programa ou

projeto de extensão nas publicações e trabalhos apresentados em eventos;".

Desta  forma  consultando  a  CGAE,  decidiu-se  por  unanimidade  que  o

extensionista deverá adequar-se à Resolução para resolver a pendência, não

podendo  submeter  proposta  até  sua  regularização,  o  que  já  havia  ficado

decidido  em reunião  anterior,  sendo  que  esta  informação  será  encaminhada

para ele por e-mail.  Marlova Balke explicou que foi  recebido um memorando

sobre a necessidade da Composição Integrada de Pesquisa, Ensino e Extensão

dos  Campi,  em  que  deverá  ser  organizada  CIEPE  para  uma  melhor

operacionalização  das  etapas  previstas  nos  campi,  nos  editais  de

indissociabilidade, desta forma tendo que ser escolhido um integrante da CGAE,

após discussão a Comissão sugeriu que a Coordenação de Extensão enviasse

um convite a todos os integrantes da CGAE titulares e suplentes, para que quem
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tiver interesse em participar que faça sua disponibilização em resposta ao e-

mail, caso não haja integrante com interesse Márcia Keil Zahner colocou-se à

disposição. Marlova também, ressaltou que no dia vinte e dois (22) foi realizado

um  projeto  de  Capacitação  para  os  Servidores  sobre  os  

Editais de Extensão e o Cadastramento no SIGPROJ, sendo que tiveram treze

(13)  servidores que participaram. Outra ação realizada pela Coordenação de

Extensão foi  em conjunto com a Direção de Ensino no retorno ao calendário

acadêmico:  1º  Semana de Capacitação dos servidores do    Campus   Erechim  ,

realizando ações indissociáveis, entre Ensino, Pesquisa e Extensão. Quanto aos

Núcleos (NEABI, NAPNE, NEPGs), estão sendo realizadas reuniões bimestrais

para  organização  de  ações  conjuntas  entre  os  Núcleos,  a  organização  das

reuniões ficou responsabilidade da Coordenação de Extensão. Marlova Balke,

sugeriu a data da próxima reunião para o dia oito (08) de março, ficando desta

forma agendado para este dia às nove (9) horas da manhã no laboratório três (3)

de informática do bloco um. Eu, Marilvana Helena Bertolini, lavrei a presente ata

contendo neste termo cento e cinquenta  (150) linhas, com lista de presença

anexa.
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