
 
 

Aos dez dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, aconteceu                  

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

constituída pela Portaria nº 12 de 19 de janeiro de 2021. A reunião ocorreu por               
videoconferência no endereço   

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/marlova-elizabete-balke 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: Fernanda Caumo              
Theisen, Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, Guilherme Barcellos de Moura, Julio           

Cesar dos Santos, Leonora Marta Devensi, Marília Balbinot Pavan, Marlova Elizabete           
Balke, Priscila Pereira dos Santos e Solange M.H. Martins. Andreia Mesacasa, Carine            

Popiolek, Juliana Carla Girotto, Márcia Klein Zahner Valéria Borszcz e Luan Rossetto            

justificaram a ausência. A presidente da Comissão Marlova Elizabete Balke abriu a            
reunião agradecendo a participação de todos e a aprovação da ata anterior, passando             

para a pauta. 1- Relatórios Finais Bolsistas e Extensionistas relativo ao PAIEX e             
PIBEX 2020, com os seguintes pareceres: Pré-IF, da coordenadora Ana Julian           

Faccio, com parecer APROVADO, bolsistas Levi da Rosa Gomes e Deborah Pellicioli            

com pareceres APROVADOS; Disseminação da Robótica para alunos do ensino                

fundamental da rede pública do coordenador Alisson Dalsasso Côrrea de Souza, com                       

parecer APROVADO e bolsista Roger Bianchi com parecer APROVADO; EcoErechim:                   
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Campus mais consciente, da coordenadora Denise Olkoski bolsistas Lívia Maria Galli e                       

Tainara Biavatti com pareceres APROVADOS; a coordenadora dará continuidade ao                   

projeto sem bolsista. Divulgando o Campus Erechim/IFRS 2020, do coordenador             

Eduardo Fernandes Sarturi, com parecer APROVADO e bolsista Fernando Perin dos           

Santos, com parecer APROVADO; Educação e Alimentação Saudável: atitudes para          
uma formação humana e integral, do coordenador Jonatan Maicon Antônio Tonin, com            

parecer APROVADO e bolsista Laura Muller Pereira com parecer APROVADO; Web           
Rádio Hélio Pomorski do IFRS Campus Erechim: Interligando profissionais das rádios           

comunitárias da Região do Alto Uruguai, do coordenador Miguelângelo Corteze com           

parecer APROVADO e bolsistas Ana Paula Hartmann e Ariane Carmelinda de Souza            
com parecer APROVADO; Erechim Moda Show 2020 (nome alterado para IN MODA            

IFRS, devido às mudanças no projeto em função da pandemia) da coordenadora            
Raquel de Campos, com parecer APROVADO e bolsista Bruna Alves Neja com            

parecer APROVADO; Mãos à Massa: Ciência e arte na produção de alimentos, da             

coordenadora Valéria Borszcz, com parecer APROVADO e bolsista Carina Tasso com           
parecer APROVADO; 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 com parecer APROVADO e bolsista Neuza Fátima Posyc com parecer            

APROVADO; Pluralidade, Mundo e Política: O Campo das Ciências Humanas na           
Região do Alto Uruguai, do coordenador Giovane Rodrigues Jardim, com parecer           

APROVADO e bolsistas João Victor Hirt de Oliveira, Emeli Rosset e Suzana Daniella             
Gomes com pareceres APROVADOS; Projeto de Integração entre os Núcleos do IFRS            

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

Diversidade, do coordenador Giovane Rodrigues Jardim com parecer APROVADO e          
bolsistas Pâmela Iara Granosik e Milena Maria Bender com pareceres APROVADOS;           

NEABI - IFRS Campus Erechim - Religiosidades e danças afro-brasileiras, do           
coordenador Miguelângelo Corteze com parecer APROVADO e bolsistas Carlos         

Alberto Dias e Fabiana Faria Vaz com pareceres APROVADOS; Comércio eletrônico           

na agricultura familiar: Desenvolvimento de portal para viabilizar a estruturação da           
Feira Virtual de produtos da agricultura familiar do coordenador Ernani Gottardo com            

parecer APROVADO e bolsista Lucas José Zavaski com parecer APROVADO;           
Conversation Club da coordenadora Priscila Gil Wagner com parecer APROVADO e           
bolsistas Amanda Baldissera Talawitz e Betina Hofmann Molossi com pareceres          
APROVADOS; 2 - Análise de Relatórios Finais Edital de Fluxo Contínuo 2020:             
Leonora Marta Devensi informou sobre as ações de Fluxo Contínuo que tiveram seus             



relatórios finais enviados: Curso Inskcape Nível Iniciante, da coordenadora Priscila Gil           
Wagner, com parecer APROVADO; Curso Matemática Financeira EAD, da         

coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer APROVADO; 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, da            

coordenadora Marlova Elizabete Balke, 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 APROVADO. 3 -            
Análise Ações de Extensão 2021: Leonora Marta Devensi informou sobre as ações            
de Fluxo Contínuo 2021 submetidas, conforme segue: Evento IFRS Fashion Memórias,           
da coordenadora Priscila Gil Wagner, com parecer APROVADO; Debate sobre os           
desafios das empresas da região norte do RS, da coordenadora Catia Santin Zanchett             

Battiston com parecer APROVADO. Cabe salientar que em todas as análises de ações             

de Extensão, relatórios e prestações de contas, caso o integrante da CGAE pertença             
ao projeto, solicitação ou seja proponente, não faz parte da respectiva análise da ação              

de Extensão. 4 - Projetos Submetidos em 2020 e cancelados devido à Pandemia:             
Curso Educação Física Escolar, Currículo e conhecimento, do coordenador         

Ivan Carlos Bagnara ; Compartilhando saberes docentes: desafios da educação       

escolar e perspectivas educativas, do coordenador Ivan Carlos Bagnara ; Logística        

para comercialização de produtos orgânicos e agroindustriais da agricultura familiar, do           

coordenador Marcos Antonio Cezne; Laboratório de Produção Textual, da         
coordenadora Noemi Luciane dos Santos. 5 - Projetos que darão seguimento até            
março 2021: Programa de apoio à gestão na agricultura familiar, do coordenador            
Sidnei Dal Agnol; Arte e discussão: pela valorização étino-racial e de gênero da             

coordenadora Cláudia Turik de Oliveira; EcoErechim, Campus mais Consciente, da          

coordenadora Denise Olkoski; Promoção de Ações Inclusivas através de Jogos          
Analógicos Educativos e Acessíveis da coordenadora Juliana Carla Girotto e          

Hipnoterapia On Line, do coordenador Sidnei Dal Agnol. Assuntos gerais: Nova           
Portaria CGAE: Marlova Elizabete Balke informou a todos que foi emitida no dia             

dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um a Portaria 12 na qual houve a substituição                  

da integrante Caroline Samojeden (a pedido) pela nova integrante Fernanda Elisa de            
Oliveira Venturini, a qual foi indicada. A nova portaria já encontra-se disponibilizada na             

página da Instituição, na aba da Extensão. Marlova também informou a todos sobre o              
relatório preenchido e enviado para a CPA (Comissão Própria de Avaliação) com            



diversas informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Setor de Extensão          
durante o ano. Marlova Elizabete Balke também informou a Comissão sobre emissão            

da PORTARIA Nº 010, DE 18 DE JANEIRO DE 2021 que designa servidores para              
constituírem o Grupo de Trabalho da Curricularização da Extensão, do Instituto Federal            

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul - Campus Erechim para              

estudos sobre as diretrizes e procedimentos para organização e execução do           
projeto-piloto de curricularização da extensão para cursos de graduação do Instituto           

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul com participantes             
representando os setores de Ensino e Extensão. Marlova também informou sobre os            

novos editais que estão sendo elaborados pela Reitoria para o ano corrente, sendo que              

conforme Edital de Fluxo Contínuo 2021 os projetos podem ser submetidos para um             
período de até dois anos. Solange M.H.Martins reforçou sobre a importância do correto             

preenchimento da planilha de certificação para evitar erros ou que certificados não            
sejam emitidos devido à falta de informações. Também foi enviado via e-mail do setor              

de Extensão um formulário para egressos do IFRS Campus Erechim, por meio desta             

pesquisa com ex-alunos tem-se indicadores para pensar a gestão educacional do IFRS            
com o objetivo de qualificar a oferta, melhorar a atuação e cumprir mais             

adequadamente a missão da Instituição. Lembrando que entre as dimensões da           
Extensão, o “Acompanhamento de egressos” constitui-se no conjunto de ações          

implementadas que visam acompanhar o itinerário profissional do egresso, na          

perspectiva de identificar cenários junto ao mundo produtivo e retroalimentar o           
processo de ensino, pesquisa e extensão. Na sequência foi apresentada aos presentes            

a aba de Estágios na página oficial da Instituição com toda a documentação relativa              
aos Estágios obrigatórios e não obrigatórios e o Mural de Oportunidades onde são             

lançadas as oportunidades de trabalho e estágios divulgados pelas empresas de           

Erechim e região. Nada mais havendo a constar, eu Leonora Marta Devensi, Assistente             
em Administração, lavrei a presente Ata.  

 

 

 


