
 

 
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 04/2020 

Aos oito dias do mês de abril de dois mil e vinte, às quatorze horas, aconteceu                

uma reunião da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE)           

constituída pela Portaria nº 32 de 26 de fevereiro de 2020. A reunião ocorreu por               

videoconferência em virtude da realização do trabalho remoto durante o período           

de suspensão das atividades letivas no IFRS, de acordo com as Portarias n°             

281, de 13 de março de 2020 (revogada; suspensão das atividades letivas em             

todos os campi do IFRS com início em 16 de março de 2020); Portaria n° 286,                

de 17 de março de 2020 (revogada); Portaria n° 288, de 19 de março de 2020                

(vigente) e Instrução Normativa no 1 de 1o de abril de 2020. Fizeram-se             

presentes os membros: Marlova Elizabete Balke, Andreia Mesacasa, Caroline         

Samojeden, Fernanda Caumo Theisen, Guilherme Barcellos de Moura, Juliana         

Carla Girotto, Júlio César dos Santos, Leonora Marta Devensi. A presidente           

abriu a reunião apresentando a ata de reunião anterior, a qual havia sido             

enviada por e-mail a todos integrantes da CGAE e sendo aprovada. 1-            

Classificação referente à submissão de projetos conforme Edital        

Complementar nº57/2019 vinculado ao Edital IFRS 67/2019 – Auxílio         

Institucional às Ações de Extensão 2020. A ordem de classificação é a que             

segue: 1º Logística para comercialização de produtos orgânicos e agroindustriais          

da agricultura familiar, do coordenador Marcos Antônio Cezne; 2º Conversation          

Club, da coordenadora Priscila Gil Wagner; 3º Educação e Alimentação          

Saudável: atitudes para uma formação humana e integral, do coordenador          

Jonatan Maicon Antônio Tonin; 4º NEABI – IFRS Campus Erechim –           

Religiosidades e danças afro-brasileiras, do coordenador Miguelângelo Corteze;        

5º Projeto de Integração entre os Núcleos do IFRS – Erechim – NAPNE,             

NEPGS, NEABI: II Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade, do           



coordenador Giovane Rodrigues Jardim; 6º Mãos à Massa: Ciência e arte na            

produção de alimentos, da coordenadora Valéria Borszcz; 7º Reintegração ao          

Mundo do Trabalho, do coordenador Sidnei Dal Agnol; 8º Pluralidade, Mundo e            

Política: O Campo das Ciências Humanas na Região do Alto Uruguai, do            

coordenador Giovane Rodrigues Jardim; 9º Cursos e Profissões: conhecendo o          

IFRS Campus Erechim, da coordenadora Silvia Lethicia Frandolozo; 10º V          

Desafio da Moda, da coordenadora Keila Marina Nicchelle; 11º Divulgando o           

Campus Erechim/IFRS 2020, do coordenador Eduardo Fernandes Sarturi; 12º         

Compartilhando saberes docentes: desafios da educação escolar e perspectivas         

educativas, do coordenador Ivan Carlos Bagnara; 13º Eficiência Energética: dos          

fundamentos à prática cotidiana, do coordenador Airton Campanhola Bortoluzzi;         

14º Arte e Discussão: pela valorização étnico-racial e de gênero, da           

coordenadora Cláudia Turik; 15º Jovens no IF: Preparação para o Mundo do            

Trabalho e Projetos de Vida, da coordenadora Fernanda Zatti; 16º          

Desenvolvimento Cultural no Campus Erechim, da coordenadora Marlova        

Elizabete Balke; 17º Erechim Moda Show 2020, da coordenadora Raquel de           

Campos; 18º Web Rádio Hélio Pomorski do IFRS Campus Erechim: Interligando           

profissionais das rádios comunitárias da Região do Alto Uruguai, do coordenador           

Miguelângelo Corteze; 19º EcoErechim: Campus mais consciente, da        

coordenadora Denise Olkoski; 20º Disseminação da Robótica para alunos do          

ensino fundamental da rede pública, do coordenador Alisson Dalsasso Côrrea de           

Souza; 21º Promoção de Ações Inclusivas através de Jogos Analógicos          

Educativos e Acessíveis, da coordenadora Juliana Carla Girotto; 22º         

Desenvolvimento de rótulos e embalagens com identidade territorial para         

produtos minimamente processados e derivados de cana-de-açúcar       

comercializados nas Feiras do Produtor da cidade de Erechim-RS, da          

coordenadora Valéria Borszcz; 23º Comércio eletrônico na agricultura familiar:         

Desenvolvimento de portal para viabilizar a estruturação da Feira Virtual de           

produtos da agricultura familiar, do coordenador Ernani Gottardo; 24º IF CINE           

Erechim, da coordenadora Denise Olkoski; 25º Programa de apoio à gestão na            

agricultura familiar, do coordenador Sidnei Dal Agnol; 26º Pré-IF, da          

coordenadora Ana Julian Faccio; 27º Na minha bagagem só levo coisas boas,            

sou Eco, do coordenador Toni Luis Benazzi. Foi decidido que a Coordenação de             

Extensão vai publicar a Classificação do Edital 57/2019 e ainda uma nota            



suspendendo o cronograma devido à Portaria n° 288, de 19 de março de 2020              

com parecer pelo sigproj. 2- Ações de extensão 2020 submetidas referente           

ao Edital IFRS 65/2019 – Fluxo Contínuo 2020: Exposição na Feira Expodireto            

Cotrijal, da Coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer APROVADO;         

Curso Educação Física Escolar, Currículo e conhecimento, do Coordenador Ivan          

Carlos Bagnara, com parecer APROVADO; Educação em Debate II - 2020, do            

Coordenador Ivan Carlos Bagnara, com parecer APROVADO; Ações para o Dia           

da Mulher, da Coordenadora Priscila Gil Wagner, com parecer APROVADO; Dia           

Internacional contra a Discriminação Racial, do Coordenador Miguelângelo         

Corteze, com parecer APROVADO. 3- Relatórios Finais de ações submetidas          

referente ao Edital 65/2019 - Fluxo Contínuo 2020: Curso de Capacitação de            

Boas Práticas nos Serviços de Alimentação Escolar, da Coordenadora Josiane          

Kilian, com parecer APROVADO; Curso Básico de Libras – IFRS Campus           

Erechim, da coordenadora Juliana Carla Girotto, com parecer APROVADO;         

Exposição na Feira Expodireto Cotrijal, da Coordenadora Marlova, com parecer          

APROVADO; Ações para o Dia da Mulher, da Coordenadora Priscila Gil           

Wagner, com parecer APROVADO. Assuntos Gerais: Com relação aos         

recursos destinados às Ações de Extensão 2020, tendo em vista o período            

atípico por conta da pandemia do Coronavírus ficou definido, por unanimidade,           

que dos recursos que inicialmente seriam destinados ao Edital de Mobilidade do            

Campus R$ 11.000,00 (onze mil reais), R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos            

reais) serão destinados ao PAIEX e R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)             

ao PIBEX e os Editais de Auxílio à Apresentação de Trabalhos de Extensão de              

Servidores ou de Estudantes, serão assim distribuídos assim, R$ 7.000,00 (sete           

mil reais) às ações de PAIEX, pois referia-se ao recurso para servidores e R$              

5.000,00 às ações de PIBEX, pois se referia aos recursos para os estudantes.             

Dessa forma, somando os R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) inicialmente            

previstos para PAIEX e R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais) inicialmente            

previstos para PIBEX, mais esses recursos que serão destinados totalizam R$           

R$ 60.500 (sessenta mil e quinhentos reais) para PAIEX e R$ 58.500,00            

(cinquenta e oito mil e quinhentos reais) para PIBEX. Marlova informou que            

alguns projetos foram submetidos também, nos Editais de Ações Afirmativas e           

Edital de Indissociabilidade (editais da Reitoria), sendo assim esses projetos          

podem optar por receber recursos da Reitoria ou do Campus, no momento            



oportuno será solicitado aos coordenadores contemplados se gostariam de         

receber os recursos via Reitoria abrindo assim possibilidade para que mais           

projetos do Campus possam ser contemplados, ainda faltará recurso para          

PAIEX e/ou PIBEX, pois a soma era de R$ 86.800,00 para PIBEX e R$              

96.035,00 para PAIEX com a classificação das 27 propostas. Desta forma           

quando retornarmos às atividades normais, será solicitada uma reunião com a           

Direção Geral do Campus com o intuito de solicitar os valores faltantes para             

contemplar todas as ações. Referente a prestação de contas do servidor           

Jakerson Ricardo Gevinski referente ao Projeto Multidisciplinar e Divulgação do          

Protótipo BAJA SAE 2019 / PAIEX 2019, apresentou-se a situação de que ainda             

encontra-se pendente. A nova análise referente à prestação porém, será feita no            

retorno das atividades normais devido à dificuldade de analisar o processo via            

webconferência. A referida prestação de contas não havia sido aprovada pela           

CGAE do Campus, sendo que foi encaminhada para a Direção Geral do            

Campus, como solicitada pela CGAE, pois consta na (Instrução Normativa          

Proppi/Proen/Proex/Proad Nº 02, de 12 de junho de 2019 que regulamenta a            

utilização e prestação de contas dos recursos concedidos pelo fomento interno           

para projetos e programas de pesquisa, ensino, extensão, indissociáveis e de           

inovação do IFRS), a qual informa que a instância superior em caso de             

divergências é a Direção Geral do Campus, desta forma após a análise da             

Direção Geral foi enviado e-mail para o servidor com a informação sobre a             

pendência de sua prestação de contas e emitida GRU para pagamento de valor             

a restituir. Porém o servidor encaminhou solicitação de análise (sem          

conhecimento da CGAE do Campus, da Direção Geral e nem da Coordenação            

de Extensão) à Pró-Reitoria de Extensão. Sendo que, a Coordenação de           

Extensão somente foi informada deste encaminhamento pelo servidor, no         

momento em que foi realizar o fechamento do processo no sistema e consultou             

o coordenador do projeto, o qual repassou a informação que não havia efetivado             

o pagamento, porém havia solicitado a PROEX uma nova análise. Assim, a            

Coordenação de Extensão entrou em contato com a PROEX, a qual em            

resposta por e-mail, solicitou os documentos do processo digitalizados. Assim a           

Coordenação de Extensão encaminhou todo histórico da realização do projeto          

por parte do servidor e do processo digitalizado para a PROEX. Após a PROEX              

encaminhou um ofício à Coordenação de Extensão solicitando uma nova análise           



do processo pela CGAE do Campus, como também informou por e-mail que            

seja feita nova análise da referida prestação de contas pela CGAE do Campus.             

Desse modo, após a CGAE do Campus dialogar sobre este processo decidiu por             

unanimidade que fará a análise de tal processo após o retorno do trabalho             

remoto, também, irá fazer questionamento à Pró-Reitoria de Extensão sobre a           

análise do processo, sendo que a instância superior conforme Instrução          

Normativa Proppi/Proen/Proex/Proad Nº 02, de 12 de junho de 2019 era a            

Direção Geral, que analisou o processo e concordou com o posicionamento da            

CGAE. Outro ponto decidido em reunião é que será feita uma nova avaliação,             

não só dos apontamentos, mas novamente de todo o processo e que caso             

julgue necessário será agendada uma reunião com o servidor Jakerson Ricardo           

Gevinski para esclarecimentos e orientações sobre as atribuições desta         

comissão. Marlova também relatou aos participantes sobre o Edital IFRS          

23/2020 - Apoio a Projetos de Extensão voltados ao Enfrentamento do           

Coronavírus (COVID-19), que a princípio terão quatro projetos submetidos pelo          

Campus Erechim: 1- Fabricação de sabão coordenado pela servidora Carine          

Ivone Popiolek em parceria com a Emater e UERGS; 2- Confecção de batas             

hospitalares coordenadora pela servidora Raquel de Quadros; 3- Confecção de          

máscaras coordenado pelo servidor Airton Bortoluzzi; 4- Produção de álcool gel           

coordenado pelas servidoras Marília Sfredo e Denise Olkoski, ações muito          

importantes para o enfrentamento da pandemia, até o momento tem-se          

informações desses projetos que serão submetidos, porém o Edital tem como           

cronograma até o dia 14/04/20, e todos os servidores foram informados da            

possibilidade de submeter projetos. Outro projeto importante desenvolvido pelo         

Campus trata-se do Edital IFRS 16/2020 – Apoio a Programas e Projetos de             

Extensão voltados à Arte e à Cultura, o qual teve projeto submetido pelo servidor              

Miguelângelo Corteze que visa a criação de um Memorial do Campus Erechim.            

Também salientou a importância da submissão de projetos referentes ao Edital           

IFRS Nº 08 2020 – PAIEX Ações Afirmativas 2020, o qual teve submissão de 04               

projetos: 1- NEABI - IFRS Campus Erechim - Religiosidades e danças           

afro-brasileiras; 2 - Projeto de Integração entre os Núcleos do IFRS Erechim-            

NAPNE, NEPGS, NEABI: I Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e          

Diversidade, submetidos pelo servidor Giovane Rodrigues Jardim; 3 - Arte e           

discussão: pela valorização étnico-racial e de gênero, submetido pela servidora          

https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/EDITAL-IFRS-N%C2%BA-16.2020-APOIO-A-PROGRAMAS-E-PROJETOS-DE-EXTENS%C3%83O-VOLTADOS-%C3%80-ARTE-E-%C3%80-CULTURA.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/EDITAL-IFRS-N%C2%BA-16.2020-APOIO-A-PROGRAMAS-E-PROJETOS-DE-EXTENS%C3%83O-VOLTADOS-%C3%80-ARTE-E-%C3%80-CULTURA.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/EDITAL-IFRS-N%C2%BA-08-2020-PAIEX-A%C3%A7%C3%B5es-Afirmativas.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/02/EDITAL-IFRS-N%C2%BA-08-2020-PAIEX-A%C3%A7%C3%B5es-Afirmativas.pdf


Cláudia Turik; 04 - Promoção de Ações Inclusivas através de Jogos Analógicos            

Educativos e Acessíveis, submetido pela servidora Juliana Carla Girotto.         

Marlova ainda informou que está aberto o Edital para os estudantes submeterem            

propostas de extensão, o qual o cronograma foi alterado, sendo que o último dia              

para submeter as propostas será no dia 27/04/2020. Quanto ao Edital IFRS Nº             

15/2020 - Apoio a Projetos Indissociáveis de Pesquisa, Ensino E Extensão nos            

Campi do IFRS houve três projetos do Campus Erechim classificados: 1-           

Desenvolvimento de rótulos e embalagens com identidade territorial para         

produtos minimamente processados e derivados de cana-de açúcar        

comercializados nas Feiras do Produtor da cidade de Erechim/RS, sob          

coordenação da servidora Valéria Borszcz; 2 - Estrangeiros na região de           

Erechim: ações e trocas de formação educativas sob coordenação da servidora           

Adriana Troczinski Storti; 3 - Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política:             

Pluralidade, Mundo e Política sob coordenação do servidor Giovane Rodrigues          

Jardim. Foi socializado com o grupo sobre a criação de uma Instrução Normativa             

com normas sobre estágios que está sendo elaborada pela Reitoria. Marlova           

finalizou relatando que será disponibilizado um curso EAD de Libras de 20 horas             

organizado pelo NAPNE com auxílio da servidora Juliana Carla Girotto. Quanto           

às demandas do Setor de Extensão foi socializado com o grupo que o setor está               

passando por Auditoria Interna. Nada mais havendo a constar, eu Leonora Marta            

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

termo cento e oitenta e uma (181) linhas. 


