
 
 

 
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 08/2020 

Aos três dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, aconteceu uma                 

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

pela Portaria nº 114 de 09 de julho 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 (revogada) e Portaria              

431 de 29 de Junho de 2020 (suspensão atividades presenciais por tempo            

indeterminado) e Instrução Normativa no 1 de 1º de abril de 2020. Participaram os              

membros: Marlova Elizabete Balke, Andreia Mesacasa, Fernanda Caumo Theisen,         

Júlio César dos Santos, Leonora Marta Devensi, Márcia Klein Zahner e Caroline            

Samojeden, Tainara Biavatti e Luan Rossetto. A presidente abriu a reunião           

agradecendo a participação de todos passando para a pauta. 1- Edital de Seleção de              

Bolsistas 2020: Foi debatido com o grupo sobre o cronograma do Edital de Seleção              

de Bolsistas 2020 que será publicado no dia sete de agosto de dois mil e vinte. Ficaram                 

definidas as seguintes datas: 1.Publicação do edital; 2.Período de inscrição dos           

estudantes; 3.Período para seleção dos bolsistas; 4. Indicação do(s) bolsista(s)          

selecionado(s) para os projetos programas de extensão à Direção/Coordenação de          

Extensão e indicação de estudante voluntário para os programas/projetos que não           

solicitaram ou não foram contemplados com recursos do PIBEX; 5.Divulgação do           

resultado da seleção dos bolsistas; 6.Envio de documentos pelo bolsista contemplado           

com bolsa para o e-mail: extensao@erechim.ifrs.edu.br; 7.Início do projeto e das           
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atividades do bolsista. Também foram feitos ajustes no Edital devido aos           

procedimentos serem todos de forma não presencial, desde preenchimento de          

formulário on-line até a forma de seleção pelos coordenadores. Portanto precisou-se           

fazer as devidas alterações no documento. 2- Projetos que serão executados de            

forma não presencial conforme Ofícios emitidos pelo Campus e pela Reitoria:           

Foram informados por Marlova Elizabete Balke os projetos que, após consulta aos            

coordenadores, de acordo com o Ofício Circular Nº 004/2020/         

PROEN/PROEX/PROPPI/IFRS e Ofício Nº. 96/2020 GAB/DG/ERECHIM/IFRS os quais        

orientam sobre os procedimentos para retomada dos cronogramas dos editais de           

fomento interno no IFRS, cuja execução das ações classificadas poderá ser realizada            

obrigatória e exclusivamente de forma não presencial. Após a edição dos ofícios            

procedeu-se a consulta aos coordenadores que submeteram programas/projetos,        

sendo que responderam que darão seguimento de forma não presencial os seguintes            

projetos referente a cada Edital: Edital IFRS 08/2020 - Auxílio Institucional à            

Extensão - Ações Afirmativas 2020: Arte e Discussão: pela valorização étnico-racial           

e de gênero, da coordenadora Cláudia Turik de Oliveira (PAIEX R$ 2.669,00/ PIBEX             

R$ 1.600,00 referente a 01 bolsista de 16 horas); Promoção de Ações Inclusivas             

através de Jogos Analógicos Educativos e Acessíveis, da coordenadora Juliana Carla           

Girotto (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 1.600,00 referente a 01 bolsista de 16 horas);              

NEABI - IFRS Campus Erechim - Religiosidade e danças afro-brasileiras, do           

coordenador Miguelângelo Corteze (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 2.400,00 referente          

a 01 bolsista de 16 horas e 01 bolsista de 08 horas); 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         

(PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 2.400,00 referente a 01 bolsista de 16 horas e 01               

bolsista de 08 horas). Edital 09/2020 - Concessão de Apoio Financeiro para ações             

de Extensão Propostas por Estudantes do IFRS: A Arte de Sentir: a inclusão da              

comunidade surda no meio cultura, da coordenadora Juliana Carla Girotto e           

Elaboração de sal temperado com ervas aromáticas e condimentares, da coordenadora           

Valéria Borszcz. Referente a este Edital os recursos serão custeados pela Reitoria.            

Edital Complementar Campus Erechim 57/2019 vinculado ao Edital IFRS 67/2019 -           

Auxílio Institucional às Ações de Extensão 2020: Pluralidade, Mundo e Política: O            

campo das Ciências Humanas na Região Alto Uruguai, do coordenador Giovane           

Rodrigues Jardim (PAIEX R$ 4.766,00/ PIBEX R$ 4.800,00 referente a 03 bolsistas de             



16 horas); Educação e Alimentação Saudável: atitudes para uma formação humana e            

integral, do coordenador Jonatan Maicon Antônio Tonin (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX           

R$ 3.200,00 referente a 02 bolsistas de 16 horas); Erechim Moda Show 2021, da              

coordenadora Raquel de Campos (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 1.600,00 referente a            

01 bolsista de 16 horas); EcoErechim: Campus mais consciente, da coordenadora           

Denise Olkoski (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 3.200,00 referente a 02 bolsistas de 16              

horas); Divulgando o Campus Erechim/RS 2021, do coordenador Eduardo Fernandes          

Sarturi (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 800,00 referente a 01 bolsista de 08 horas);              

Rádio Web Hélio Pomorski do IFRS Campus Erechim: Interligando profissionais das           

rádios comunitárias da Região Alto Uruguai, do coordenador Miguelângelo Corteze          

(PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 2.400,00 referente a 01 bolsista de 16 horas e 01               

bolsista de 08 horas); Pré-IF, da coordenadora Ana Julian Faccio (PAIEX R$ 4.800,00/             

PIBEX R$ 800,00 referente a 02 bolsistas de 04 horas); Mãos à Massa: Ciência e arte                

na produção de alimentos, da coordenadora Valéria Borszcz (PAIEX R$ 4.800,00/           

PIBEX R$ 1.600,00 referente a 01 bolsista de 16 horas); Comércio Eletrônico na             

agricultura familiar: Desenvolvimento de portal para viabilizar a estruturação da Feira           

Virtual de produtos da agricultura familiar, do coordenador Ernani Gottardo (PIBEX R$            

1.600,00 referente a 01 bolsista de 16 horas); Disseminação da Robótica para alunos             

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

Souza (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 1.600,00 referente a 01 bolsista de 16 horas);              

Conversation Club, da coordenadora Priscila Gil Wagner (PIBEX R$ 3.200,00 referente           

a 02 bolsistas de 16 horas); Programa de apoio à gestão na agricultura familiar, do               

coordenador Sidnei Dal Agnol (PAIEX R$ 4.800,00); 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 (PIBEX R$ 1.600,00 referente a 01           

bolsista de 16 horas). Edital 16/2020 - Apoio a Programas/Projetos de Extensão            

voltados à Arte e Cultura: IFRS Campus Erechim: espaços de memória, do            

coordenador Miguelângelo Corteze (PAIEX R$ 4.800,00/ PIBEX R$ 2.800,00 referente          

a 01 bolsista de 16 horas por 07 meses). Edital 65/2019 Registro de Ações de               

Extensão 2020 - Fluxo Contínuo: Desenvolvimento Cultural no Campus Erechim, da           

coordenadora Marlova Elizabete Balke; Logística para comercialização de produtos         

orgânicos e agroindustriais da agricultura familiar, do coordenador Marcos Antônio          

Cezne; Compartilhando saberes docentes: desafios da educação escolar e         



perspectivas educativas, do coordenador Ivan Carlos Bagnara. Edital IFRS 15/2020          

Apoio a Projetos Indissociáveis: Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política:            

Pluralidade, Mundo e Política, do coordenador Giovane Rodrigues Jardim;         

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. Os recursos            

referente a este Edital serão custeados pela Reitoria. Projetos que não serão            

executados por não haver possibilidade de execução de forma não presencial: V            

Desafio de Moda, da coordenadora Keila Marina Nicchelle; Cursos e Profissões:                     

Conhecendo o IFRS Campus Erechim, da coordenadora Silvia Lethicia Frandolozo;                   

Jovens no IF: Preparação para o Mundo do Trabalho e Projetos de Vida, da              

coordenadora Fernanda Zatti; Na minha bagagem só levo coisas boas, do coordenador            

Toni Benazzi; Reintegração ao Mundo do Trabalho, do coordenador Sidnei Dal Agnol;                     

Eficiência Energética: dos fundamentos à prática cotidiana, do coordenador Airton          

Campanhola Bortoluzzi e IF CINE Erechim, da coordenadora Denise Olkoski. 3 -            

Análise das Ações de Extensão de Fluxo Contínuo proposto no mês de Julho:             

Projeto Laboratório de Produção Textual, da coordenadora Noemi Luciane dos Santos,           

com parecer APROVADO. 4 - Assuntos Gerais: Marlova Elizabete Balke informou a            

Comissão sobre o andamento quanto à organização do II Workshop de Ações            

Afirmativas, Inclusivas e Diversidade que será realizado de vinte e quatro a vinte e oito               

de agosto de dois mil e vinte com atividades não presenciais através de plataformas              

digitais. Também fez considerações sobre o recente Núcleo de Memória do Campus            

Erechim - NuMem. A próxima reunião da CGAE ficou a ser definida em data posterior.               

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

Administração, lavrei a presente Ata.  

 

 

 


