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Aos três dias do mês de setembro 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 496 de 14 de Agosto de 2020 (suspensão atividades presenciais             

por tempo indeterminado) e Instrução Normativa no 1 de 1º de abril de 2020.              

Participaram os membros da CGAE: Marlova Elizabete Balke, Fernanda Caumo          

Theisen, Leonora Marta Devensi, Márcia Klein Zahner e Caroline Samojeden, Julio           

Cesar dos Santos e Luan Rossetto. Andreia Mesacasa, Guilherme Barcellos de Moura,            

Tainara Biavatti e Ricardo Bruschi justificaram ausência. A presidente Marlova          

Elizabete Balke abriu a reunião agradecendo a participação de todos passando para a             

pauta. 1- Análise de aplicação de recursos financeiro: Foi informado aos membros            

da Comissão sobre a alteração do cronograma referente aos Editais com recursos            

PAIEX: Retificação 02 ao Edital IFRS nº 67/2019 – Auxílio Institucional à Extensão;             

Retificação 05 do Edital IFRS nº 08/2020 – Auxílio Institucional à Extensão – Ações              

Afirmativas 2020; Retificação 04 do Edital IFRS nº 09/2020 – Concessão de apoio             

financeiro para ações de extensão propostas por estudantes do IFRS; Retificação 06            

ao Edital IFRS nº 16/2020 – Apoio a Programas e Projetos de Extensão voltados à Arte                

e à Cultura. O prazo para alteração no plano de aplicação de recursos passou de trinta                



de agosto de dois mil e vinte para trinta de setembro de dois mil e vinte. 2 -                  

Informações sobre projetos do Apoio Institucional à Extensão (PAIEX) e          

Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX): Marlova informou aos          

presentes que no dia primeiro de setembro de dois mil e vinte, em reunião via               

webconferência, foram repassados aos coordenadores e bolsistas de        

programas/projetos de Extensão de dois mil e vinte informações importantes para o            

desenvolvimento dos projetos como objetivos do PAIEX e PIBEX, como fomentar e            

apoiar financeiramente a realização de programas e projetos de extensão, visando à            

consolidação da prática extensionista para o desenvolvimento local e regional;          

estimular a inserção de servidores e estudantes em atividades de extensão; propiciar a             

participação institucional em ações sociais, culturais, artísticas e esportivas que          

priorizem a superação das condições de desigualdade e exclusão; fortalecer ações           

conjuntas envolvendo ensino, pesquisa e extensão, em consonância com as          

necessidades da sociedade; proporcionar ao estudante a formação integral, através do           

desenvolvimento da sensibilidade social, da solidariedade e da integração com a           

comunidade, dentre outros. Foram feitos esclarecimentos também sobre a importância          

da correta prestação de contas ao final dos programas/projetos e a entrega das             

planilhas para certificação dos participantes. Marlova questionou a comissão quanto à           

pendência na prestação de contas do Projeto Multidisciplinar e Divulgação do Protótipo            

Veicular BAJA SAE 2019 do extensionista Jakerson Ricardo Gevinski ser realizada de            

forma remota, porém todos se posicionaram no sentido de analisar o processo na volta              

às atividades presenciais devido à complexidade de analisar de forma remota. 3 -             

Análise de propostas de fluxo contínuo: Curso de Inkscape - Nível Iniciante, da             

Coordenadora Priscila Gil Wagner, com parecer APROVADO; Compre e Doe, do           

Coordenador Sidnei Dal Agnol, com parecer APROVADO; IFRS Acontece: Espaço de           

diálogo e construção do conhecimento, do Coordenador Sidnei Dal Agnol, com parecer            

APROVADO; Fortalecimento dos pontos de comercialização das cooperativas da         

agricultura familiar, do Coordenador Sidnei Dal Agnol, com parecer A REFORMULAR;           

NuMen Campus Erechim:história do tempo presente diante do COVID-19, da          

Coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer APROVADO. Marlova aproveitou         

a oportunidade para apresentar o mais novo Núcleo criado no Campus Erechim,            

Núcleo de Memória (NuMem), divulgando a todos o evento que ocorrerá no próximo             

dia dez de setembro, às dez horas, via webconferência, com o intuito de fazer um               

breve histórico de criação do NuMem, apresentar os avanços neste ano de dois mil e               



vinte e fazer provocações para o Campus em relação a projetos e ações vinculados ao               

Núcleo. O evento será aberto à comunidade externa, a arte para divulgação está sendo              

providenciada e no dia quatro de setembro haverá reunião com os integrantes do             

NuMem para ajustes finais com relação ao evento. 4 - Assuntos gerais: Na sequência              

Marlova Elizabete Balke relatou mais alguns encaminhamentos que estão sendo feitos           

referente ao Edital IFRS 15/2020 Publicação Apoio a Projetos Indissociáveis de           

Pesquisa, Ensino e Extensão nos campi do IFRS, sendo que foram contemplados dois             

projetos no Campus Erechim: 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 e Grupo de Estudos em Ética e Filosofia Política:            

Pluralidade, Mundo e Política, do Coordenador Giovane Rodrigues Jardim. No dia dois            

de setembro de dois mil e vinte houve reunião com as três Pró-reitorias (Ensino,              

Pesquisa e Extensão), onde ficou definido que fossem divididas as atividades dos            

projetos indissociáveis sendo que o Setor de Extensão ficou responsável por           

recebimento da documentação dos bolsistas e solicitação de pagamento ao financeiro.           

Marcia Klein Zahner, Julio Cesar dos Santos e Fernanda Caumo Theisen sugeriram            

que seja criado um fluxo de padronização dos trabalhos que envolvam projetos            

indissociáveis. Marlova colocou que este fluxo é interessante pois há rotatividade de            

integrantes da CIEPE (Comissão Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão). Como           

são ações que envolvem conjuntamente os três setores, a padronização facilitaria o            

trabalho de todos. Marlova agradeceu a participação do colega Júlio Cesar dos Santos             

como integrante da CIEPE do Campus Erechim representando o Setor de Extensão.            

Como sugestão de Júlio Cesar dos Santos deveria haver também um integrante do             

Departamento de Administração (DAP) na referida comissão para sanar dúvidas com           

relação, por exemplo, a orçamentos e prestação de contas dos programas/projetos.           

Marlova também relatou que estão sendo divulgados, sempre que possível, os cursos            

à distância ofertados pelo Campus Erechim, como o de Matemática Financeira EaD e             

Cultura Surda E Língua Brasileira de Sinais, sob coordenação de Marlova Elizabete            

Balke. Na reunião com coordenadores e bolsistas de Extensão foi sugerido aos            

bolsistas que façam o curso EaD de Extensão para Estudantes, promovido pela            

Reitoria. Finalizando Marlova Elizabete Balke também repassou a comissão que foram           

apresentados a coordenadores e bolsistas dos programas/projetos do ano de dois mil e             

vinte as atribuições que constam na pasta da Extensão como Assessoria de Assuntos             



Internacionais, Jogos Institucionais, Curricularização da Extensão, Acompanhamento       

de Egressos, Estágios não Obrigatórios, Núcleo de Memória e Revista Viver IFRS.            

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

Administração, lavrei a presente Ata.  

 

 

 


