
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Ministério da Educação

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul

COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
ATA Nº 3/2019

Aos dez (10) dias do mês de abril de dois mil e dezenove (2019), na sala 101 do

bloco I   do  Campus Erechim, às quatorze horas (14h),  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: Júlio Cesar dos Santos, Guilherme Barcellos de Moura

Marilvana  Helena  Bertolini,  Priscila  Pereira  dos  Santos,  Ivan  José  Suszek,

Marília  Balbinot  Pavan,  Glaucia  Karina  Martofel.  Abertos  os  trabalhos  pela

presidente, a qual apresentou a pauta da reunião:  1 - Cartão  BB Pesquisa,

informou sobre as regras que a Reitoria enviou para solucionar os problemas

que ocorreram no ano passado que são: Cadastrar o IF na agência; assinar

contrato com o Banco do Brasil;  Abertura de conta relacionamento (exclusiva

para cartão)  por  CNPJ;  proposta de adesão total  por  campus (valor  total  de

recursos  a  serem  aportados  em  2019);  cadastrar  os  portadores  (servidores

selecionados nos editais). Servidor deve ir na agência local (cidade do campus)

cadastrar a senha para o Banco do Brasil   poder emitir  o cartão físico; e os

cartões  serão  entregues  no  endereço  do  centro  (campus),  2  –  Editais  de

indissociabilidade –  Explicou  os  critérios  de  classificação  dos  projetos  que

concorriam a recursos da Reitoria, e que apenas um foi contemplado por causa

da falta de recursos. A coordenadora do projeto  classificado é Rosiane Serrano.

Projeto:  Análise  das  interações  realizadas  pelo  IFRS  com  o  grupo  de

estrangeiros  residentes  em  Erechim,  com  auxílio  financeiro  de  quatro  mil  e

oitocentos  reais  (R$  4.800,00),  com  um  bolsista  de  dezesseis  horas  3 -

Solicitação de redução de carga horária do bolsista de doze horas  para oito

horas do projeto:  Desenvolvimento Cultural  no    Campus   Erechim  ,  tendo como

Coordenadora, Marilvana Helena Bertolini, a qual foi aprovada pela comissão.  4

– Divisão PAIEX e PIBEX – A coordenadora de Extensão, Marlova Elizabete

Balke, apresentou o resultado de classificação dos projetos do PAIEX e PIBEX-
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das  dezessete propostas  cadastradas,  duas  não  foram  aprovadas  pelos

avaliadores  ad  hoc.  A  coordenadora  do  projeto  de  Capacita  ção  em  Boas  

Práticas e Segurança Alimentar, Aline Maria Cenci, solicitou o cancelamento da

proposta porque a prefeitura que havia solicitado o curso, informou que por falta

de inscritos, não seria possível realizar o projeto, como a prefeitura estava como

instituição  parceira  ela  decidiu  por  não  dar  continuidade  ao  projeto.

Coordenadora: Marlova  Elizabete  Balke,  Projeto: IFRS  -  Tecendo  Ações

Educativas  na  Região  do  Alto  Uruguai;  com  recurso  PIBEX  de  um  mil  e

quatrocentos reis (R$ 1.400),  bolsista de oito horas.  Coordenador: Giovane

Rodrigues Jardim – Construção e divulgação das ciências humanas como área

do conhecimento no   Campus   de Erechim em vista da implementação do ensino  

médio integrado; com recurso PIBEX de quatro mil e duzentos reais (R$ 4.200) e

PAIEX quatro mil e oitocentos reais (R$ 4.800) e dois bolsistas, um de oito horas

e dezesseis horas.  Coordenadora: Valéria Borszcz -  Projeto:   Mãos à Massa:  

ciência  e  arte  na  produção  de  alimentos;  com  recurso  PIBEX  dois  mil  e

oitocentos reais (R$ 2.800) e PAIEX quatro mil e oitocentos reais (R$ 4.800,00) e

um bolsista de dezesseis horas.  Coordenadora: Silvia Lethicia Frandolozo –

Projeto:    Cursos  e  profissões:  conhecendo  o  IFRS    Campus   Erechim  ,  com

recurso  com recurso PIBEX dois  mil  e  oitocentos  reais  (R$  2.800)  e  PAIEX

quatro  mil  e  oitocentos  reais  R$  4.800  e  um  bolsista  de  dezesseis  horas.

Coordenador: Alexandro  Magno  dos  Santos  Adário  –  Projeto:  Olimpíada

Brasileira  de  Informática  2019:  Divulgação  e  Capacitação  de  Estudantes  da

Educação Básica; com recurso PIBEX cinco mil e seiscentos reais (R$ 5.600)

PIBEX e quatro mil  e oitocentos reais (R$ 4.800) quatro (4) bolsistas de oito

horas.  Coordenadora: Natálie Pacheco Oliveira –  Projeto:  Arte e discussão:

pela valorização étnico-racial e de gênero;  teve seu recurso do PIBEX aprovado

no Edital de Ações Afirmativas no valor de dois mil e cem reais (R$ 2.100,00),

ficando com um  bolsista de  doze horas.  Coordenador: Sidnei Dal ’Agnol –

Projeto: Do  campo  para  cidade:  A  tecnologia  para  potencializar  a

comercialização de alimentos orgânicos e agroindustriais da agricultura familiar;

com recurso com recurso PIBEX dois mil e oitocentos reais (R$ 2.800) e PAIEX

quatro  mil  e  oitocentos  reais  R$  4.800  e  um  bolsista  de  dezesseis  horas.

Coordenador: Eduardo  Fernandes  Sarturi  –  Projeto: Divulgando  o  Campus

Erechim – IFRS – 2019, recurso PIBEX  um mil e quatrocentos reais (R$ 1.400)

e PAIEX  de quatro mil e oitocentos reias (R$ 4.800) e um  bolsista de oito horas.

Coordenador: João  Marcelo  Faxina  –  Projeto:  de  implantação  da  Rádio
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Conexão no Campus Erechim interligando profissionais de rádios comunitárias

da Região do Alto Uruguai; Foi realizada a troca de  coordenador, por solicitação

do coordenador João Marcelo Faxina que solicitou também a redução de carga

horária do bolsista de dezesseis horas para oito horas. A coordenação do projeto

ficou com Miguelângelo Corteze,  aprovado pela comissão CGAE, a troca de

coordenador e carga horária de bolsista. Recursos para o Projeto: PIBEX dois

mil  e  oitocentos reais  (R$ 2800)  e  PAIEX quatro mil  e oitocentos reais (R$

4.800,00) Coordenadora: Marilvana  Helena  Bertolini  –  Projeto:

Desenvolvimento  Cultural  no  Campus  Erechim;  recurso  PIBEX   um  mil  e

quatrocentos reais (R$ 1.400) e PAIEX  de quatro mil  e oitocentos reias (R$

4.800) e um  bolsista de oito horas. Coordenadora: Rosiane Serrano – Projeto:

IFRS e Práticas Educativas Com Grupo de Estrangeiros em Erechim Ano 2;

cancelado  pela  coordenadora  pois  o  projeto  intitulado,  IFRS   análise  das

interações realizadas pelo IFRS com grupo de Estrangeiros em Erechim com

recurso PIBEX  quatro mil e duzentos reais (R$  4.200)  e dois bolsistas de oito

horas   e  dezesseis  horas,  projeto  aprovado  no  Edital  de  Indissociabilidade,

sendo este recurso oriundo da reitoria.  Coordenador: Jonatan Maicon Antônio

Tonin  –  Projeto:   Educação  e  Alimentação  Saudável:  atitudes  para  uma  

formação  humana e  integral PIBEX dois  mil  e  oitocentos  reais  (R$  2800)  e

PAIEX quatro mil  e oitocentos reais (R$ 4.800,00) com bolsista de dezesseis

horas. Coordenador: Jakerson Gevinski – Projeto: Multidisciplinar e Divulgação

do protótipo veicular Baja SAE 2019; com recurso PIBEX,  quatro mil e duzentos

reais  (R$  4.200)   e  PAIEX quatro  mil  e  oitocentos  reais  (  R$4.800)  e  dois

bolsistas de oito horas  e dezesseis horas. Coordenador: Fábio Luis Knewitz –

Projeto: Disseminação de conhecimentos sobre prototipagem 3D; com recurso

PIBEX de dois mil e oitocentos (R$  2.800,00)  e PAIEX quatro mil e oitocentos

(R$4.800,00)  dois  bolsistas  de  oito  e  dezesseis  horas.  Coordenador:

Miguelângelo  Corteze.  O  Projeto:   Diferentes  Religiões,  não  foi  aprovado.

Coordenador: Dário Lissandro Beutler – Projeto: Curso de informática básica e

softwares de leitura de tela para deficientes visuais atendidos pela Associação

dos  Deficientes  Visuais  de  Erechim  –  ADEVE,  não  foi  aprovado  pelos

avaliadores ad hoc. 5- Avaliação à Distância – Coordenadora: Sabina Silvania

Veloso,  Ação  -  Curso  Básico  de  Libras  IFRS  -    Campus   de  Erechim  ,

APROVADO,  relatório  final.  Cordenadora:  Natálie  Pacheco  Oliveira,  Ação  -

Palestras  Dia  Internacional  da  Mulher ,  APROVADO,  relatório  final.

Coordenador: Everton Farina, Ação - Estudo de Modernização de dobradora e
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envelopadora industrial, a reformular a ação e deverá entregar os documentos

para realização de convênios. Coordenador: Daniel Pires Nunes, Ação - Estudo

das características elétricas no acionamento de um elevador  para  transporte

coletivo ,  Cancelado  pelo  servidor. Coordenadora:  Priscilla  Santos,  Ação  -

Palestra  Dia  Internacional  contra  a  Discriminação  Racial,  APROVADO,  o

relatório  final. Coordenador:  Alisson  Dalssasso  Corrêa  Ação  -  Estudo  das

características elétricas no acionamento de um elevador para transporte coletivo

– A REFORMULAR a ação, e deverá entregar os documentos para realização

de convênios.  Coordenador:  Sidnei Dal 'Agnol, Ação -  Tire a solidariedade do

armário  e aqueça corações  –  APROVADO.  Cabe salientar  que em todas as

análises  de  ações  de  extensão,  relatórios  e  prestação  de  contas  caso  o

integrante da CGAE pertencesse ao projeto ou solicitação, ele não fazia parte da

respectiva análise. 6 -  Assuntos Gerais:  Foi divulgado o resultado do Edital

próprio  de Mobilidade IPB (Instituto  Politécnico de Bragança),  tínhamos duas

vagas,  um  estudante  foi  classificado  pela  Reitoria  e   dois  estudantes  pelo

Campus Erechim, entretanto ainda estamos no período de recursos. Marlova

Balke comentou sobre a avaliação do Curso de Engenharia de Alimentos, da

parceria  entre  os  setores  na  organização  e  providências  de  documentos.

Informou que a PROEX está promovendo o II Encontro de Formação para os

estudantes  das     CGAEs  ,  nos  dias  vinte  e  nove e  trina de  abril,  desta  forma

convidou-se os estudantes que ficaram  de decidir.  A Câmara de Vereadores

convidou para  participar  da  comissão de valorização da vida,  com possíveis

ações no campus. Com relação ao recurso de R$ 2300,00,(dois mil e trezentos

reais),  que falta para complementação dos recursos destinados aos projetos

aprovados, ficou acordado que será enviado uma solicitação, através de ofício,

ao  Diretor Administrativo, Ivan José Suszek, explicando quanto a necessidade

deste  recurso.  Quanto  aos  relatórios  finais,  final:   Marlova  informou  que  os

bolsistas Luis Mello e Kaue Pedra Hume os quais comunicados da pendência,

mas ainda não apresentaram as reformulações do relatório  final  da Ação de

Extensão:  Disseminação  de  conhecimentos  sobre  prototipagem  3D.  Foi

reenviado e-mail  para solicitar  o  relatório  final  do projeto  Erechim, História  e

Memória: uma releitura das crônicas de Chico Tasso da  Coordenadora Carina

Dartora Zonin. Também, foi informada que foi designada, pela portaria sessenta

e sete (67) de seis (6) de março de 2019, a Comissão de Avaliação e Gestão de

Ensino, pesquisa e Extensão Local (CIEPE Local), tendo como membros: Karina

de Almeida Rigo, Marcia Klein Zahner e Valéria Espíndola Lessa, representantes
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da CAGPPI, CGAE, e CAGE. Eu Marilvana Helena Bertolini, lavrei a presente

ata contendo neste termo cento e trinta e três (133) linhas, com lista de presença

anexa.
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