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Aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil  e dezenove, às catorze

horas, na sala 101,  do Bloco 1, do  Campus Erechim do Instituto  Federal  de

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, aconteceu uma reunião

da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) constituída pela

Portaria  nº  180 de  26 de  julho  de  2019.  Fizeram-se  presentes  os  membros

conforme relação em anexo.  A presidente abriu  a  reunião  entregando a  Ata

número seis (6) da última reunião, a qual já havia sido encaminhada por e-mail

para  a  comissão emitir  sugestões com antecedência,  assim os membros da

comissão aprovaram a ata e ficaram inteirados dos assuntos e das ações de

Extensão. Na sequência, passou-se para a pauta da reunião  1- Novo modelo

de  formulário  de  avaliação  de  ações  de  extensão:  De  posse  do  novo

formulário  de  avaliação de Ações de Extensão,  conforme decidido  na última

reunião, a presidente sugeriu que fosse analisado um projeto em conjunto pelos

integrantes, já analisando-se conforme o novo formulário. O projeto analisado foi

“Bazar  Sustentável”  da  proponente  Denise  Olkoski.  Durante  a  análise  foram

feitas  algumas  considerações  de  alteração  do  formulário  que  serão

posteriormente  realizadas  pelo  setor  de  extensão.  Quanto  ao  parecer  da

avaliação do projeto, a comissão emitiu parecer A REFORMULAR. Na sequência

passou-se para a segunda pauta:  2- Ações de extensão avaliadas: as ações

que foram avaliadas à distância pela comissão, após a última reunião da CGAE,

realizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, sendo

as  seguintes  ações:  Relatório  Final  do  evento  Machado  de  Assis  Real,  do

coordenador  Giovane Rodrigues Jardim,  com parecer  APROVADO;  Relatório

Final do evento P  alestra Marcas e Patentes   da coordenadora Adriana Troczinski

Storti,  com parecer  APROVADO.  Relatório  Final  do C urso Básico de Libras

IFRS –  Campus de Erechim, da coordenadora Sabina Veloso, com parecer  A

REFORMULAR  Após  passou-se  para  a  seguinte  pauta:  3-  Avaliação  dos
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Resumos  da  JEPEx  2019: Foram  reanalisados  os  resumos  dos  bolsistas,

servidores e comunidade externa que ficaram pendentes na última reunião da

comissão,  os quais foram homologados pela Comissão da 8ª Jornada de Ensino

, Pesquisa e Extensão (JEPEx) 2ª Mostra Cultural, científica e Tecnológica do

Campus   Erechim do IFRS  ,  sendo que após análise a comissão verificou que

alguns resumos ainda não foram totalmente corrigidos, necessitando ainda de

algumas  alterações,  então  serão  encaminhadas  aos  bolsistas  e,  são  eles:

Bruneli Pigatto Loock, Aline Girotto, Rozana Lino e Rafael Felipe Bergamin, Jean

Lucas Pierozan, Cristian Balico, Stefani Rodrigues e Luana Tomkelski Ramp. A

comissão decidiu que após a correção as servidoras do setor de extensão farão

a revisão, sem ter necessidade de uma nova reunião da CGAE para emitir o

parecer.  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:

Marlova Balke informou sobre a nova Cartilha da Extensão e pediu ajuda na

divulgação  da  mesma,  a  qual  havia  sido  repassada  por  e-mail  a  todos  os

servidores. Também repassou algumas considerações, a título de conhecimento,

como a  solicitação  de  desligamento  do  Bolsista  de  Extensão  Augusto  Testa

Brustolin  do  Projeto  Multidisciplinar  e  Divulgação do Protótipo  Veicular  BAJA

SAE 2019 do Coordenador Jakerson Gevinski. Além, destes assuntos, houve a

inserção  de  duas  estudantes  voluntárias  nas  Ações  de  Extensão  que  são:

Amanda Baldissera Talawitz e Betina Hofmann Molossi no Projeto Conversation

Club da Coordenadora Priscila Gil Wagner. Na sequência Marlova Balke solicitou

ajuda  dos  membros  da  CGAE  para  divulgação  do  I  Workshop  de  Ações

Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do   Campus   Erechim   que realizar-se-á nos

dias  vinte  e  seis  e  vinte  e  sete  de  setembro  de  dois  mil  e  dezenove  a

programação já está disponível no site e as inscrições poderão ser feitas por

formulário eletrônico. Nada mais havendo a constar, eu Leonora Marta Devensi,

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

cinquenta e seis (56) linhas.
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