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 Erechim/RS, 09 de novembro de 2020.  

Ao Senhor,  

Eduardo Angonesi Predebon  

Diretor Geral e Presidente do Conselho de Campus-CONCAMP  

Assunto: Solicitação de prorrogação do período de permanência dos membros na 
CGAE  

Prezado Diretor,  

Ao cumprimentá-lo, vimos por meio deste relatar a seguinte situação: a Comissão de             

Avaliação e Gestão das Ações de Extensão- CGAE do campus, foi eleita no mês de junho                

de 2018, através do edital     

https://ifrs.edu.br/erechim/wp-content/uploads/sites/3/2018/06/Edital-elei%C3%A7ao-CGAE-1

.pdf ,de acordo com a Instrução Normativa n°02/2018, art.1°: A Comissão de Avaliação e              

Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) é o órgão colegiado permanente no âmbito             

do campus, integrante da estrutura regimental do IFRS, com natureza propositiva, consultiva,            

avaliativa, deliberativa e fiscalizadora, vinculada ao setor de Extensão e constituída para            

gerenciar as ações de extensão, no âmbito de sua atuação e atribuições, em atendimento à               

Política de Extensão do IFRS e demais resoluções e instruções normativas da Instituição.              

Portanto, em junho de 2020, seria realizada nova eleição atendendo ao prazo de renovação              

da comissão a cada dois anos. Porém, diante da impossibilidade de realização da eleição,              

em virtude da suspensão do calendário letivo e do trabalho remoto decorrente da pandemia              

do Covid-19, os membros foram consultados sobre a possibilidade de permanecerem na            

comissão por mais alguns meses, até o retorno presencial das atividades, quando será             

possível novo processo de eleição para escolha da comissão. Estando os membros da             

CGAE de acordo com a proposta, conforme consulta através de reunião e registro em ata, nº                

5, disponível no link:    

https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/comissao-de-gerenciamento-de-acoes-de-extensao/ 



solicitamos autorização para prorrogar o período de permanência dos membros na CGAE,            

com o objetivo de dar prosseguimento às atividades desenvolvidas pela comissão, com a             

mesma qualidade e observância das normativas da extensão, nesse período atípico que            

estamos vivenciando.  

Atenciosamente,  

Marlova Elizabete Balke 
Coordenadora de Extensão  e Presidente da CGAE  

IFRS - Campus Erechim 
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