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COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO
ATA Nº 4/2019

Aos vinte e um (21) dias do mês de maio do ano de  dois mil e dezenove (2019),

na sala cento e um (101) do bloco um (1) 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:  Júlio  César  dos

Santos,  Marilvana Helena Bertolini,  Priscilla Pereira dos Santos,  Márcia Klein

Zahner, Caroline Garcia Samojeden, Luan Rossetto. Abertos os trabalhos pela

presidente, a qual apresentou a pauta da reunião:  1 – Projetos de Extensão:

solicitou-se aos membros que avaliassem o evento da  Coordenadora Natalie

Pacheco Oliveira,  Dia Internacional Contra a LGBTFOBIA, foi dado o seguinte

parecer:  REFORMULAR. Na sequência apresentou as ações de extensão que

foram avaliadas a distância: O Curso de Gestão Pública 2019, do Coordenador

Eduardo Fernandes Sarturi,  depois  de  avaliado foi  dado o  seguinte  parecer:

APROVADO.  O  Projeto  Tampinha  Legal,  da  Coordenadora  Marília  Balbinot

Pavan,  foi  dado  o  seguinte  parecer: REFORMULAR.  O  Curso  de  Mecânica

Automotiva – Nível Básico – 13º BPM – Erechim RS, do Coordenador Enildo de

Matos  de  Oliveira,  foi  dado  o  seguinte  parecer:  APROVADO.  O  Projeto:

Diferentes  Religiões,  do  Coordenador Miguelângelo  Corteze,  foi  dado  o

seguinte parecer:  APROVADO.  Relativo a prestação de serviços denominada

Estudo  das  características  elétricas  no  acionamento  de  um  elevador  para

transporte coletivo, coordenado por  Alisson Dalssasso Corrêa de Souza, foi

dado  o  seguinte  parecer:  APROVADO,  porém  para  realizar  a  ação  deverá

apresentar toda a documentação referente a convênios no setor de extensão

para dar encaminhamento a reitoria. Quanto aos projetos do ano de dois mil e

dezoito  (2018),  que  apresentavam  pendências:  O  Curso  Costura  Básica

Industrial que havia sido aprovado para ser executado no ano de dois mil  e

dezoito continua com pendências no relatório final, a Coordenadora do curso foi
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a  servidora  Patrícia  Cristina  Nienov  Weber.  O  relatório  final  do  projeto

Divulgando o Campus Erechim/IFRS 2018, Coordenado por Noemi Luciane dos

Santos  foi  APROVADO.  Referente  aos  relatórios  finais  de  bolsistas  que

apresentavam  pendências  dos  estudantes pertencentes  ao Projeto:

Disseminação  do  Conhecimento  sobre  Prototipagem  3D,  Coordenado  pelo

servidor Airton Campanhola Bortoluzzi, os bolsistas Kauê Herold Pedra Hume e

Luiz Henrique de Mello Soares, após as reformulações solicitadas pela comissão

tiveram o seguinte parecer: APROVADO. 2. Edital complementar   seleção de

bolsistas  2019:  Marlova  Balke  explicou  a  respeito  do  Edital  Complementar

22/2019  Campus Erechim,  em  que  houve  solicitação  através  de  e-mail,

apresentando  a  comissão  o  e-mail  do  professor  Eduardo  Fernandes  Sarturi,

quanto ao aproveitamento de bolsistas selecionado no edital complementar, pois

o candidato classificado em seu projeto Divulgando o   Campus   Erechim/2019   de

seleção de bolsistas: Lucas Michel de Bairros Kriger foi selecionado em outro

projeto e optou por assumir a bolsa deste projeto: Desenvolvimento Cultural do

Campus   Erechim  . Assim, o professor solicitou o aproveitamento da suplente do

projeto Desenvolvimento Cultural do   Campus   Erechim  , pois os dois tinham pré-

requisitos  semelhantes  e  pertencem a  mesma área  temática.  Marlova  Balke

informou que consultou a Pró-reitoria de Extensão quanto a possibilidade de

aproveitamento de bolsista para não ser necessário lançar um terceiro Edital,

sendo que a Pró-reitoria de Extensão orientou a consultar a CGAE do Campus.

Portanto,  apresentando  a  situação  para  a  comissão,  após  discussão  dos

membros em que o projeto  Desenvolvimento Cultural no    Campus    Erechim  , da

coordenadora: Marilvana Helena Bertolini e Divulgando o   Campus   Erechim/IFRS  

2019,  do  Coordenador Eduardo  Fernandes Sarturi,  como  no  projeto  da

Coordenadora Marilvana Helena Bertolini há  mais três classificados, foi levado

para votação a possibilidade de se aproveitar o primeiro suplente para o projeto

Divulgando o   Campus   Erechim/IFRS 2019  . Colocado em votação, a proposta foi

aprovada por seis votos a favor e um voto contra, do professor Júlio César dos

Santos.  Márcia  Klein  Zahner sugeriu  que sempre que isso  ocorrer,  que seja

consultado o coordenador do projeto envolvido que tenha suplentes a aproveitar

e  também,  de  que  seja  levado  essa  pauta  ao  CONCAMP,  para  que  fique

regulamentado para o Ensino, Pesquisa e Extensão, já que Marlova Balke havia

explicado  que  a  Coordenação  de  Pesquisa  já  tem  este  instrumento.  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
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não  fazia  parte  da  respectiva  análise. 3. Assuntos  Gerais:   Marlova  Balke

comunicou  que  a  respeito  dos  Núcleos  (NEABI,  NAPNE  e  NEPGS)  está

ocorrendo reuniões bimestrais, com o intuito de organizar o calendário inclusivo.

Também, informou sobre os dois mil reais que vieram da Reitoria para utilizarem

em projetos, em que os três Núcleos estão organizando o I Workshop de Ações

Afirmativas,  Inclusivas  e  Diversidade  do    Campus   Erechim  .  Na  sequência,

apresentou o orçamento da Coordenação da Extensão para o ano de dois mil e

dezenove, sendo empenhados onze mil reais (R$ 11.000,00) destinados para

Mobilidade Estudantil, cinquenta e dois mil  e oitocentos reais (R$ 52.800,00),

destinado ao Programa de Apoio Institucional a Extensão (PAIEX), trinta e sete

mil e cem reais (R$ 37.100,00), destinado ao Programa Institucional de Bolsas

de Extensão (PIBEX) do IFRS e cinco mil  reais (R$ 5.000,00),  destinado ao

apresentação de trabalhos de extensão de estudantes vinculados aos projetos, e

por fim  sete mil reais  (R$ 7.000,00), destinado ao apresentação de trabalhos de

extensão dos servidores vinculados aos projetos. Entretanto este orçamento não

está garantido tendo em vista o contingenciamento apresentado pelo Ministério

da  Educação.  Marlova  Balke  relatou  também  sobre  a  palestra  “LGBT  e

Empoderamento Feminino” que deverá ocorrer no dia trinta (30) de maio e que o

Diretório  Central  Estudantil  (DCE)  pediu  ajuda  do  setor  de  extensão  para

organizar sendo que, Marilvana Helena Bertolini está realizando a organização

do evento com o apoio do setor de extensão.  Eu Marilvana Helena Bertolini,

lavrei a presente ata contendo neste termo oitenta e cinco (85) linhas, com lista

de presença anexa.
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