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Aos vinte e cinco (25) dias do mês de junho 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, Guilherme Barcellos de Moura, Marília Balbinot Pavan, Glaucia Karina

Martofel, Luan Rossetto e Solange Maria Hermes Martins. Abertos os trabalhos

pela presidente, a qual iniciou a reunião lendo a Ata número quatro (4) da última

reunião para que os membros da comissão estivessem inteirados dos assuntos

e das ações de Extensão, passando na sequência para pauta da reunião: 1 – 

Análise das Ações de Extensão: Marlova Balke repassou sobre os projetos

que foram avaliados à distância pela comissão, sendo, Ação:  Curso Básico de

Libras II da coordenadora Sabina Silvane Veloso, com o parecer  APROVADO;

Ação: Machado de Assis Real do coordenador Giovane Rodrigues Jardim, com o

parecer  APROVADO;  Ação Projeto Tampinha Legal,  da coordenadora Marília

Balbinot Pavan, com parecer APROVADO; Ação 17/5- dia Internacional contra a

LGBTfobia da  coordenadora  Natálie  Pacheco  Oliveira,  com  parecer

APROVADO; relatório final do projeto Tire a Solidariedade do Armário e Aqueça

corações,  do  coordenador  Sidnei  Dal’Agnol,  tendo  parecer  APROVADO.

Durante a reunião. ainda houve a avaliação das seguintes ações de extensão:

Proposta de curso:  Educação em Debate I – 2019, coordenador:  Ivan Carlos

Bagnara, o qual a comissão emitiu parecer: REFORMULAR. A seguinte ação:

Curso de Matemática Financeira (EaD) coordenado por Marlova Elizabete Balke

a comissão emitiu parecer: REFORMULAR. Referente as ações do ano de dois

mil e dezoito, os quais ainda apresentavam pendências: o Relatório final;  l do

curso de Costura Básica Industrial, da coordenadora Patricia Nienov Weber, o
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qual a comissão deu o seguinte parecer  APROVADO. Quanto a pendência do

Coordenador Aírton Campanhola Bortoluzzi, referente ao projeto  Disseminação

de Conhecimento sobre Prototipagem 3D, em que havia sido beneficiado com

recursos  do  PAIEX,  portanto  deveria  ter  publicação  do  projeto  conforme   a

resolução nº 095, de 12/12/2017 (CONSUP), em seu art. 32, pois 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, o extensionista encaminhou para a

comissão um e-mail informando sobre o aceite de publicação de artigo na revista

Perspectiva Edição nº 162 ,  VERSÃO V.43 de junho de 2019, da Universidade

Regional  Integrada  das  Missões  Campus  Erechim,  então  após  análise  pela

comissão a solicitação foi  APROVADA  por unanimidade, entretanto, a CGAE

solicitará através da Coordenação de Extensão a entrega impressa do artigo,

quando o mesmo for publicado, na respectiva revista. O relatório final do projeto

Erechim,  história  e  memória,  uma  releitura  das  crônicas  de  Chico  Tasso

coordenado pela servidora Carina Dartora Zonin, encontra-se com pendência,

pois a comissão solicitou reformulação e ainda não foi realizada, então a CGAE

decidiu que a certificação somente será emitida quando a pendência for sanada.

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,  não  fazia  parte  da  respectiva  análise.  Assuntos  Gerais:  Dando

continuidade, Marlova Balke repassou sobre a reunião do Comitê de Extensão,

que foi realizado por webconferência, sendo que foi discutido sobre a elaboração

de cartilha de prestação de serviços que será válida tanto para pesquisa quanto

para extensão, também, quanto a uma nova fundação a FEENG para prestação

de serviço, procurando dar mais agilidade aos processos. Ainda, foi  discutido

sobre  a  Resolução  oitenta  e  dois  (82),  na  qual  será  inserido  artigo  sobre

contabilização das ações de extensão realizada pelos docentes. Foi destacado

sobre o Grupo de Trabalho de estágios, o qual está organizando documentos e

responsabilidades, pois na Política de Extensão e na Organização Didática está

prevista a atribuição de cada setor envolvido. A respeito da pasta de Assuntos

Internacionais,  quem  assumiu  foi  Viviane  Bortoluzzi,  então  todos  assuntos

referentes a internacionalização deverão ser encaminhados para ela. Marlova
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Balke,  explicou  sobre  o  documento  de  aproveitamento  de  bolsistas,  que  na

última reunião da CGAE havia sido sugerido a construção de um documento a

ser enviado ao Conselho de Campus, entretanto como ocorreu a reunião do

Comitê de Extensão, ela sugeriu nesta reunião que seja alterado o Programa

Institucional de Extensão, já que este está sendo revisto, então será analisada

pelo respectivo Comitê. A CGAE do  Campus concordou com o andamento da

solicitação de redistribuição de bolsista. Também, solicitou que o questionário

enviado por e-mail para os avaliadores da comissão da CGAE, seja respondido

para aprimoramento do processo até o dia cinco (5) de julho. Explicou  sobre o I

Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade no    Campus   Erechim  

que está sendo elaborado através da Coordenação de Extensão e os Núcleos:

NEABI, NEPGS e NAPNE e será coordenado por Giovane Rodrigues Jardim o

qual  dispõe  de  recurso  enviado  pela  reitoria  no  valor  de  dois  mil  reais  (R$

2.000,00), para as ações. Marlova Balke convidou os integrantes da comissão

para compor a comissão da Oitava Jornada de Ensino Pesquisa e Extensão

(JEPEx) e Segunda Mostra Cultural, que será realizada nos dias oito (8) e nove

(9)  de  outubro  do  corrente  ano.  Finalizando  a  comissão  sugeriu  revisão  do

formulário de análise de ações de Extensão em que, o setor de extensão ficou

de enviar através de e-mail   para os integrantes da CGAE para sugestões e

adequações. Nada mais havendo a constar, eu Solange Maria Hermes Martins,

Assistente  em  Administração,  lavrei  a  presente  Ata,  contendo  neste  termo,

oitenta e quatro (84) linhas.
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