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Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às treze horas e trinta

minutos, 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 https://meet.google.com/oem-pfvq-hih 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:

Andreia Mesacasa, Fernanda Caumo Theisen, Juliana Carla Girotto, Julio Cesar dos

Santos, Leonora Marta Devensi, Márcia Klein Zahner, Marlova Elizabete Balke. Os

discentes Luan Rosseto e Tainara Biavatti justificaram a ausência. Fernanda Elisa de

Oliveira Venturini encontra-se de férias. 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- Alteração Portaria CGAE: Marlova Elizabete

Balke comentou sobre a alteração da Portaria da CGAE, sendo que após consulta os

novos discentes integrantes serão: Raquel Vieira da Silva, Levi da Rosa Gomes e

Yolanda Silveira Fernandes, será providenciada a nova Portaria ao Gabinete do

Campus. 2- Apresentação planilha com o ranking dos projetos PAIEX/PIBEX 2021:
Foram apresentadas aos membros presentes as planilhas com os valores de PAIEX e

PIBEX, sendo que devido a limitação orçamentária (e após contato com o

Departamento de Administração e Planejamento) ficou definido que os valores PAIEX



permaneceram conforme solicitação inicial, porém os valores PIBEX precisaram ser

reduzidos para que fosse atendida a RESOLUÇÃO Nº 100, DE 22 DE OUTUBRO DE

2019 em seu Art.17. “Os recursos destinados ao PIBEX deverão contemplar, sempre

que possível, o maior número de programas ou projetos de extensão, considerando o

montante de recursos disponíveis para essa finalidade”, a comissão decidiu por reduzir

as bolsas de dezesseis horas semanais para doze horas semanais, a fim de atender

com bolsas a todos os projetos (os projetos que haviam solicitado carga horária inferior

a 12 horas semanais permaneceram conforme solicitação inicial). Por decisão unânime

desta Comissão ficou assim decidido, e conforme o edital os coordenadores de projeto

poderão solicitar recurso como consta no Edital 09/2021. Após a reunião será enviado

e-mail aos extensionistas repassando esta informação antes da publicação do Edital

20/2021 de Seleção de Bolsistas de Extensão 2021 que ocorrerá na segunda-feira, dia

quatorze de junho de dois mil e vinte e um. Assim, optou-se pela redução da carga

horária das bolsas para atender à Resolução acima citada e contemplar com bolsas

todos os projetos tendo em vista o cenário atual com relação à pandemia e a

necessidade financeira que foi reduzida, então procurou-se atingir a permanência e

êxito dos discentes, sobretudo neste momento de dificuldades econômicas que muitos

passam. Desta forma os projetos que tiveram a redução da carga horária dos bolsistas

podem justificar na entrega do relatório final do Projeto. Marlova Elizabete Balke

informou também que havia solicitado PAIEX no seu projeto submetido, porém optou

pela desistência do recurso para que outros projetos pudessem ser contemplados. 3-
Propostas Homologadas após recursos: Na sequência, Leonora Marta Devensi

informou aos presentes sobre as propostas homologadas após recurso, quais sejam:

IFRS Campus Erechim: espaços de memória, do coordenador Fábio Roberto

Krzysczak (Paiex R$ 2.400,00 e Pibex R$ 2.800,00); Web Rádio Hélio Pomorski do

IFRS Campus Erechim: interligando profissionais das rádios comunitárias da Região do

Alto Uruguai, do coordenador Miguelângelo Corteze ( Paiex R$ 2.337,29 e Pibex R$

4.200,00). 4 - Ações Fluxo Contínuo 2021: O seguinte programa foi aprovado, após

análise da CGAE: Programa Compartilhando saberes docentes: desafios e

perspectivas da educação escolar, do coordenador Ivan Carlos Bagnara, 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. 5- Assuntos Gerais: Marlova Elizabete Balke informou a todos

que o coordenador Ernani Gottardo desistiu do Edital Nº 29/2021 – Apoio a Projetos

Indissociáveis de Pesquisa, Ensino e Extensão nos Campi do IFRS optando pelo Edital



da Pesquisa. Também foi exposto à Comissão sobre a retificação do Edital 57/2020 de

Fluxo Contínuo no item 6.3 “d” que solicita, na submissão de programas/projetos de

Extensão “capacitação e competência do coordenador da proposta na área que

pretende realizar a ação de extensão, com exceção dos cursos de Extensão” sendo

que este é um novo documento que deve ser considerado na avaliação de

programas/projetos, ações de extensão. Nada mais havendo a constar, eu Leonora

Marta Devensi, Assistente em Administração, lavrei a presente Ata.


