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Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e vinte, às nove horas aconteceu                  

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

constituída pela Portaria nº 32 de 26 de fevereiro de 2020 em parceria com a Pró                

Reitoria de Extensão com base no evento “A Política da Extensão no Campus Erechim              

do IFRS em tempos de Pandemia” coordenado por Marlova Elizabete Balke            

coordenadora da Coordenação de Extensão. A apresentação foi disponibilizada para o           

público interno do Campus, assim como para a comunidade externa, através de uma             

palestra explicitando a política extensionista estabelecida através do Plano Nacional de           

Educação e tem como objetivo principal incentivar a comunidade acadêmica e externa,            

na participação de ações de extensão diante da Política de Extensão do IFRS             

aproximando as pessoas de maneira virtual devido à pandemia. A reunião ocorreu por             

videoconferência através do link https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-proex 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. Participantes como palestrantes: Eduardo Angonesi            

Predebon, Marlova Benedetti, Daiane Toigo Trentin, Leila Schwarz, Claudio Mansoni e           

Silvia Schiedeck. Integrantes da CGAE: Andreia Mesacasa, Carine Ivone Popiolek,          

Caroline Samojeden, Fernanda Caumo Theisen, Ivan José Suszek, Guilherme         

Barcellos de Moura, Juliana Carla Girotto, Júlio César dos Santos, Leonora Marta            

Devensi, Luan Rossetto, Luana Tomkelski Rampi, Valéria Borszcz, Priscilla Pereira dos           

Santos. Não participou da reunião Tainara Biavati, porém justificou sua ausência.           

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/ifrs-proex


Glaucia Karina Martofel, Aline Stempkoski, Ricardo Antonio Brusqui não participaram          

nem justificaram a ausência. Participaram Coordenadores de projetos aprovados         

pelo PAIEX/PIBEX: Airton Campanhola Bortoluzzi, Alisson Dalsasso Corrêa de Souza,          

Ana Julia Faccio, Denise Olkoski, Eduardo Fernandes Sarturi, Ernani Gottardo,          

Fernanda Zatti, Giovane Rodrigues Jardim, Ivan Carlos Bagnara, Jonatan Tonin, Keila           

Marina Nicchelle, Marcos Antonio Cezne, Marlova Elizabete Balke, Priscila Gil Wagner,           

Raquel de Campos, Sidnei Dal Agnol, Silvia Lethicia Frandolozo. Não participaram           

nem justificaram ausência os seguintes coordenadores de projetos aprovados pelo          

PAIEX/PIBEX: Cláudia Turik de Oliveira, Miguelângelo Corteze, Toni Luiz Benassi.          

Participantes convidados do público geral: Alessandro Dal Zotto, Carlos Frederico          

Cunha, Alexandre Malinovski, Doriane Damin, Adriana Storti, Fernando Simplicio,         

Marcia Klein Zahner, Maria Inês Varela Paim, Nazareno Antonio Nodari, Solange M. H.              

Martins. Marlova Elizabete Balke abriu a palestra agradecendo a participação de todos,            

apresentando as integrantes da Pró Reitoria de Extensão e passando a palavra para o              

Diretor-Geral do Campus Erechim, Eduardo Angonesi Predebon, o qual deu as boas            

vindas aos participantes e desejou uma excelente palestra. Marlova Benedetti, Pró           

Reitora de Extensão, também fez uma apresentação inicial dando boas vindas e            

agradecendo pelo convite feito por Marlova Elizabete Balke e passando para a Pauta.             

1. Apresentação da Política de Extensão no IFRS: em que Daiane Toigo Trentin, da              

Pró Reitoria de Extensão, iniciou a apresentação explanando sobre a evolução da            

Extensão, sobre as políticas de Extensão no âmbito do IFRS, sobre as diretrizes,             

interação dialógica, interdisciplinaridade, sobre o quantitativo de ações de extensão no           

IFRS. Também com relação às dimensões da Extensão, os tipos de ações (programa,             

projeto, curso, evento, prestação de serviços). Ressaltou a todos que as resoluções e             

normativas relacionadas à Extensão encontram-se na página oficial bem como toda           

legislação que rege as atividades desenvolvidas pela Extensão. Comentou sobre os           

valores disponibilizados aos projetos de Paiex e Pibex ressaltando que essa           

modalidade refere-se somente a Programas e Projetos. Também salientou sobre a           

importância da prestação de contas ao final dos programas ou projetos e a             

possibilidade de participação de estudantes tanto de bolsistas como voluntários pois é            

importante para a formação dos estudantes. Finalizando, Daiane Toigo Trentin relatou           

sobre as Ações desenvolvidas pela Proex 2020: Extensão em Diálogo, Curso EaD para             

estudantes, curso para extensionistas IFFAR, revista Viver IFRS, Núcleo de Memória,           

Instrução Normativa para estágios, Política de Arte e Cultura e I Simpósio de Educação              



Física, Esportes e Lazer do IFRS. Prosseguindo, Silvia Schiedeck, Coordenadora          

Adjunta do Núcleo de Memória do IFRS, relata a importância da criação do Núcleo e               

sobre a revista do IFRS, são oportunidades que reforçam os caminhos sobre prática de              

escrita científica na edição da revista do IFRS especificamente das ações do COVID de              

todos os Campi. Solicita a participação na submissão dos artigos para a revista,             

convida a todos para divulgar as ações de extensão e participação nos relatos para a               

próxima revista. Quanto ao Núcleo de Memória, segundo Silvia, é um Núcleo jovem             

está sendo trabalhado com as comissões locais dos campi a elaboração de um             

regulamento sobre o Núcleo de Memória. Este Núcleo começa a tomar corpo a partir              

de 2020. Ressalta a importância da memória, e a salvaguarda da história. Por isso é               

muito importante o registro das ações, fotos, eventos para a instituição como um todo.              

O trabalho em conjunto entre Pesquisa e Ensino também são importantes, mantendo a             

interdisciplinaridade. Convida todos a participar dos projetos do Núcleo de Memória e            

participar da próxima edição da revista do IFRS. Silvia parabeniza o campus pela             

participação efetiva e engajamento do Campus Erechim nas ações. Agradece a toda a             

equipe e conta com a colaboração de todos para que possa ser dada sequência ao               

trabalho. Finalizando a fala, agradece Pesquisa e Ensino e especialmente o Setor de             

Extensão pelo comprometimento. Marlova Elizabete Balke explica que foi dialogado          

com a Direção Geral e para uma bom andamento do trabalho no Campus decidiu-se              

em conjunto pela emissão da portaria do Núcleo de Memória com representantes da             

Extensão, Pesquisa e Ensino do Campus Erechim, sendo que Miguelângelo Corteze é            

o presidente da respectiva comissão. Também, informa que será emitido certificado do            

evento de hoje a quem interessar, os quais deverão preencher nome, CPF e e-mail nas               

notas compartilhadas que consta na plataforma de transmissão. Na sequência Leila           

Schwarz inicia a fala sobre o papel da Comissão de Gerenciamento de Ações de              

Extensão (CGAE) nos campi, lembrando que o trabalho da CGAE é regulamentado            

pelas políticas de Extensão conforme Instrução Normativa PROEX/IFRS 02 de 22 de            

maio de 2018. O papel da CGAE é acompanhar e divulgar os editais tanto da Reitoria                

quanto de instituições externas do Campus, fazer reuniões sobre distribuição de           

recursos e fiscalizar as atividades de extensão do campus. Também é responsável            

pelas avaliações das propostas do fluxo contínuo e dos demais editais com recursos             

financeiros e bolsistas. Salienta que a avaliação tem três momentos, antes, durante e             

depois da execução das propostas dos diferentes tipos de ações. Durante as ações de              

extensão é atribuição da CGAE acompanhar os coordenadores, incentivar a realização           



das ações, dar apoio e solicitar os comprovantes da realização das ações, como             

fotografias, publicações científicas, entre outras. Ressalta que todas essas atividades          

têm relação com a memória do Campus e também são importantes para fins de              

auditoria. O papel da CGAE é ser o braço direito da coordenação de extensão e               

contribuindo para a interação com a comunidade externa. Marlova Elizabete Balke           

reforça que a CGAE do Campus Erechim trabalha com muita seriedade e parabeniza             

pela dedicação e empenho de seus integrantes. Também salienta o apoio, financeiro e             

institucional da Direção Geral, que não mede esforços para que todas as propostas             

sejam efetivadas e os projetos desenvolvidos. O espaço foi aberto para dúvidas e             

explanações dos participantes, os quais questionaram sobre o andamento dos projetos           

durante a pandemia, a certificação das ações, carga horária de bolsistas, como            

também parabenizaram a CGAE do Campus por essa iniciativa. 2. Ações de Fluxo             

Contínuo: Leonora Marta Devensi informou que a CGAE aprovou à distância as            

seguintes ações: “Marketing para cooperativas da agricultura familiar do Rio Grande do            

Sul” coordenado Sidnei Dal Agnol e “A Política da Extensão no Campus Erechim do              

IFRS em tempos de Pandemia” coordenado por Marlova Elizabete Balke. 3. Assuntos            

Gerais: Marlova informou sobre o 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) e sobre o evento que o NAPNE está organizando no próximo dia vinte e               

nove de junho às 19 horas uma webconferência como tema “autismo” convidando os             

participantes da reunião para o evento; ainda ressaltou que no Campus Erechim houve             

projetos aprovados em todos Editais publicados neste ano, como COVID-19, Ações           

Afirmativas, Arte e Cultura, Edital de Estudantes, entre outros. Finalizando Marlova           

agradeceu a participação de todos, sejam estudantes, público interno e público           

externo, assim como aos palestrantes na webconferência realizada hoje e reforçou a            

importância da extensão no Campus Erechim, assim como em todo IFRS. 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. 


