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ATA Nº 05/2020 

Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte, às treze horas e trinta                   

minutos, 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 (revogada); Portaria nº 309, de 15 de abril de 2020               

prorroga a suspensão das atividades até 03 de junho de 2020 e Instrução             

Normativa no 1 de 1º de abril de 2020. Participaram os membros: Marlova             

Elizabete Balke, Andreia Mesacasa, Fernanda Caumo Theisen, Juliana Carla         

Girotto, Júlio César dos Santos, Leonora Marta Devensi, Luan Rossetto, Carine           

Ivone Popiolek e Tainara Biavatti. 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- Análise Edital de seleção de Bolsistas 2020:             

Quanto ao Edital de seleção de Bolsistas 2020, a presidente Marlova Elizabete            

Balke iniciou a pauta esclarecendo aos participantes que conforme informação          

da Direção de Administração, os recursos destinados às bolsas devem aguardar           

decisão institucional sobre como será o procedimento devido à suspensão das           

atividades em virtude da pandemia, já quanto aos recursos financeiros do Edital            

IFRS 67/2019 de Auxílio Institucional à Extensão 2020 (PAIEX) a execução           

deverá ser feita até trinta de novembro de dois mil e vinte. Foi discutido no grupo                

sobre as datas do edital e conforme sugestão da servidora Juliana Carla Girotto,             

ficou definido que deverá haver um prazo de dois dias entre a publicação do              



edital e o início das inscrições pelos bolsistas. Também foi debatido sobre o             

limite de projetos em que os estudantes podem se inscrever às bolsas, que será              

de no máximo 05 (cinco) projetos. As inscrições serão em formato digital através             

de formulário do google. Marlova Elizabete Balke salientou a importância da           

documentação completa para apresentação à futuras auditorias internas. Quanto         

ao currículo lattes solicitado aos estudantes o grupo decidiu que é importante            

que os mesmos façam o cadastro na plataforma lattes até para se familiarizarem             

com com a plataforma e que é importante caso queiram seguir na produção             

acadêmica no futuro. A presidente também relembrou sobre a alteração na           

entrega dos relatórios pelos estudantes, que a partir de agora não é mais             

necessário a entrega do relatório parcial e sim somente relatório final que poderá             

ser entregue em formato digital (PDF) e também fisicamente junto ao Setor de             

Extensão. 2-Prestação de Serviço Institucional: Foi socializado com o grupo          

sobre a reunião da Proex para esclarecimentos quanto à Prestação de Serviço            

Institucional que apesar de alterações feitas recentemente ainda é um processo           

bastante burocrático. Será incluído no site institucional maiores informações         

sobre o assunto e também encaminhado a todos os servidores material em            

slides da reunião com a PROEX, para os que tenham interesse nessa            

modalidade de prestação de serviço institucional terem conhecimento. 3- Ações          

de extensão 2020 submetidas referente ao Edital IFRS 65/2019 – Fluxo           

Contínuo 2020: Marketing digital para potencialização de feira virtual da          

agricultura familiar, do Coordenador Sidnei Dal Agnol, com parecer         

APROVADO; Cultura Surda E Língua Brasileira de Sinais, EaD, da          

Coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer APROVADO. 4 - Cursos          

Extensão modalidade EaD: Marlova Balke socializou com os integrantes da          

CGAE sobre procedimentos a serem seguidos e aos novos fluxogramas          

referentes aos cursos de ensino a distância (EaD) que encontram-se no site da             

instituição, aba Extensão. Os fluxogramas foram apresentados nas reuniões de          

colegiados de cursos ocorridas neste mês de maio, sendo salientado que o            

coordenador do curso deve ter capacitação de 150 horas na modalidade de            

ensino a distância para poder ofertar os cursos, sendo que não é obrigatório que              

haja vídeo para a oferta do curso nesta modalidade. O servidor Júlio César dos              

Santos acrescentou que deve-ser tomar cuidado quantos aos direitos autorais e           

a servidora Juliana Carla Girotto também lembrou que os estes cursos devem            



seguir as normativas de acessibilidade para as pessoas com deficiência. 5-           

Edital IFRS 23/2020 – Apoio a Projetos de Extensão Voltados ao           

Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). Foram selecionados cinco       

projetos no Campus Erechim: 1 - Sabão solidário: integrando ações de           

enfrentamento do Coronavírus (COVID-19). COORDENADORA: Carine Ivone       

Popiolek; 2 - Apoio aos povos indígenas da região do Alto Uruguai no             

enfrentamento ao COVID-19. COORDENADOR: Giovane Rodrigues Jardim; 3 -         

Desenvolvimento de equipamento de proteção individual de uso hospitalar para          

o enfrentamento da pandemia da COVID-19. COORDENADORA: Raquel de         

Campos; 4 - Disseminação de conhecimentos sobre processos de fabricação e           

manutenção de protetores faciais. COORDENADOR: Alisson Dalsasso Corrêa        

de Souza; 5- Produção de álcool etílico 70% no IFRS Campus Erechim:            

educação, ciência e solidariedade juntas no combate à pandemia de          

Coronavírus. COORDENADORA: Marília Assunta Sfredo. A execução dos        

recursos deverá ocorrer até 30 (trinta) de junho de dois mil e vinte. A presidente               

parabenizou os envolvidos e salientou a importância dessas ações no          

enfrentamento da pandemia. 6- Assuntos Gerais: Finalizando, Marlova        

Elizabete Balke solicitou ajuda na divulgação e participação no Edital Nº 09 de             

07 de maio de 2020 – Escolha de Fotografias Registradas no IFRS Campus             

Erechim Relativo às Atividades do Edital IFRS 23/2020 – Apoio a Projetos de             

Extensão Voltados ao Enfrentamento do Coronavírus (COVID-19) sendo que         

servidores, estudantes e o público em geral poderão enviar até 03 fotografias            

para o e-mail: projeto.cultural@erechim.ifrs.edu.br que serão enviadas para uma         

comissão julgadora composta de representantes da Direção Geral do Campus          

Erechim, do Núcleo de Memória da Reitoria e da Proex para escolha da melhor              

fotografia que representa as ações realizadas durante a pandemia e será           

utilizada na confecção de folders, banners e também para acervo do Núcleo de             

Memória do Campus Erechim, núcleo criado neste ano de dois mil e vinte             

conforme solicitação da Reitoria. Também como atividades durante a         

quarentena, está em andamento um curso EaD ofertado pelo IFFAR (Instituto           

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha) chamado Curso de           

Formação em Extensão em que estão participando os integrantes da CGAE           

Marlova Elizabete Balke, Leonora Marta Devensi, Fernando Caumo Theisen,         

Valéria Borcscz, Júlio César dos Santos e Carine Ivone Popiolek com prazo para             

https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Edital-09_2020-Concurso-Fotografias-COVID-19_ASSINADO-1.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Edital-09_2020-Concurso-Fotografias-COVID-19_ASSINADO-1.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Edital-09_2020-Concurso-Fotografias-COVID-19_ASSINADO-1.pdf
https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/Edital-09_2020-Concurso-Fotografias-COVID-19_ASSINADO-1.pdf


conclusão até outubro de dois mil e vinte. Marlova explicou que a eleição para              

nova composição da CGAE deveria ocorrer no mês de junho, porém foi            

consultada a Proex e como a portaria foi atualizada recentemente e em            

decorrência do período de isolamento devido à pandemia a orientação foi que            

não será necessária nova eleição permanecendo a portaria atual, em que todos            

participantes ficaram de acordo. Marlova Elizabete Balke informou também,         

quanto à aprovação de projetos relativos a Ações Afirmativas referente ao Edital            

IFRS Nº 08 2020 da Proex – PAIEX Ações Afirmativas 2020: 1- NEABI - IFRS               

Campus Erechim - Religiosidades e danças afro-brasileiras; coordenador        

Miguelangelo Corteze; 2 - Projeto de Integração entre os Núcleos do IFRS            

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

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

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

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

Educativos e Acessíveis, submetido pela servidora Juliana Carla Girotto.         

Também, quanto ao resultado de Classificação das Propostas Submetidas ao          

Edital IFRS Nº 09/2020 Proex– Concessão de Apoio Financeiro para Ações de            

Extensão Propostas por Estudantes do IFRS, o Campus Erechim teve dois           

projetos aprovados: Elaboração de Sal temperado com Ervas Aromáticas e          

Condimentares, submetido pela estudante Ellen Faccio Grando e sob         

coordenação da docente Valéria Borszcz e A Arte de Sentir: a inclusão da             

comunidade surda no meio cultura, submetido pelo estudante Lucas Michel de           

Bairros Kriger e sob coordenação da servidora Juliana Carla Girotto. Outro Edital            

que teve aprovação de projeto do Campus Erechim foi o Edital de Arte e Cultura               

PROEX Nº 16/2020, ficando classificado o projeto IFRS Campus Erechim:          

Espaços de memória, coordenado pelo servidor Miguelangelo Corteze. Nada         

mais havendo a constar, eu Leonora Marta Devensi, Assistente em          

Administração, lavrei a presente Ata, contendo neste termo 122 (cento e vinte e             

duas) linhas. 


