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Aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às dez horas e trinta

minutos aconteceu uma reunião da Comissão de Gerenciamento de Ações de

Extensão (CGAE) constituída pela Portaria nº 150 de 15 de junho de 2021. A reunião

ocorreu por videoconferência no

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/jepex-erechim-extensao em virtude da realização do

trabalho remoto durante o período de suspensão das atividades letivas no IFRS, de

acordo com a 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,

Fernanda Elisa de Oliveira Venturini ,Juliana Carla Girotto, Julio Cesar dos Santos,

Leonora Marta Devensi, Marlova Elizabete Balke. 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. Análise de Ações de Extensão 2021 Fluxo
Contínuo Edital IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO
CONTÍNUO 2021/2022: Submissão Projeto IF Mais Gestão, do coordenador Sidnei Dal

Agnol, com parecer APROVADO; Curso Qualificação em Leitura e Interpretação de

Desenho Técnico, do coordenador Everton Farina, com parecer APROVADO; Curso

Modelagem e Encaixe Industrial em Audaces Vestuário e em Optitex, do coordenador

Everton Farina, com parecer APROVADO; Curso Noções de Projetos de Pneumática E

Hidráulica, do coordenador Everton Farina, com parecer APROVADO; Curso

Qualificação em Programação e Controle de Produção - PCP, do coordenador Everton

Farina, com parecer APROVADO. Estes cursos do coordenador Everton Farina, foram

enviados para o Comitê de Crise do Campus Erechim, em função de prever

desenvolvimento de atividades presenciais, desta forma é necessário aprovação do

Comitê de Crise. Submissão Projeto “Ei Guria, te Toca é outubro” da coordenadora



Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, com parecer APROVADO; Projeto “Produção e

distribuição de sabões ecológicos para populações em vulnerabilidade social” da

coordenadora Marilia Assunta Sfredo, com parecer APROVADO; Projeto “Embalagens

sustentáveis: biodegradabilidade na recuperação da flora nativa em terras indígenas”

da coordenadora Marilia Assunta Sfredo, com parecer APROVADO ( Estes dois projetos

da Professora Marilia Assunta Sfredo foram encaminhados para o Comitê de Crise para

análise sobre o desenvolvimento das atividades de forma presencial tendo parecer

APROVADO pelo Comitê de Crise). 2. Relatório Final Ações de Extensão Fluxo

Contínuo 2021:Edital IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO
CONTÍNUO 2021/2022: As seguintes ações tiveram seus relatórios finais entregues

com os seguintes pareceres: Projeto Alimentando-se contra o Câncer da coordenadora

Fernanda Elisa de Oliveira Venturini com parecer APROVADO; Projeto Libras - Que

língua é essa?, da coordenadora Silvia Remos, com parecer APROVADO. Curso

Compartilhando saberes docentes: A BNCC em debate, do coordenador Ivan Carlos

Bagnara, com parecer APROVADO; Curso Qualificação em Leitura e Interpretação de

Desenho Técnico, do coordenador Everton Farina, com parecer APROVADO. 3 -

Formulário de solicitação de alteração do plano de aplicação dos recursos PAIEX: A

coordenadora Valéria Borszcz solicitou alteração do plano de aplicação de recursos

PAIEX referente ao Projeto Alimentando Conhecimento: uma abordagem sobre ciência

e tecnologia de alimentos, saudabilidade e sustentabilidade, que após análise da CGAE,

teve parecer APROVADO. O coordenador Giovane Rodrigues Jardim solicitou alteração

do plano de aplicação de recursos PAIEX referente ao Projeto Pluralidade, Mundo e

Política: a educação como experiência formativa do humano, que após análise da

CGAE, teve parecer APROVADO. A coordenadora Denise Olkoski solicitou alteração do

plano de aplicação de recursos PAIEX referente ao Projeto “EcoErechim: Campus mais

consciente” que após análise da CGAE, teve parecer APROVADO. O coordenador

Eduardo Fernandes Sarturi solicitou alteração do plano de aplicação de recursos PAIEX

referente ao Projeto “Vem pro IF” que após análise da CGAE, teve 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 -
Desistência Bolsista de Extensão - Edital 20/2021 Seleção de Bolsistas de
Extensão 2021: A Bolsista Cauana Martini solicitou desligamento da bolsa de

Extensão preenchendo o formulário de desligamento de bolsista e entrega do relatório

final, com parecer APROVADO, referente ao período em que atuou no Projeto NEABI -



IFRS Campus Erechim - Religiosidades e histórias afro-brasileiras e indígenas, do

coordenador Miguêlangelo Corteze. Na sequência assumiu a bolsa o suplente deste

mesmo Projeto, João Victor Barbosa Carvalho. O Bolsista João Victor Barbosa

Carvalho desenvolveu suas atividades até 29/10/2021 solicitando também o

desligamento da bolsa. 5 - Desistência Bolsista de Extensão - Edital Complementar
24/2021 Seleção de Bolsistas de Extensão 2021: Gilmar André Cygainski solicitou

desligamento da bolsa de Extensão referente ao Projeto Divulgando a Educação para o

Mundo do Trabalho, da coordenadora Marlova Elizabete Balke assumindo a bolsista

suplente Margarida Fátima dos Santos. 5. Assuntos Gerais: Marlova Elizabete Balke

informou que a Jepex 2021 será realizada em 2022 em virtude de os Projetos terem

prazo final em trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e dois, assim como o calendário

acadêmico estar sendo realizado de forma diferencial do calendário anual (sendo que

conforme orientação da Proex, a apresentação dos bolsistas da Extensão não é

obrigatória, no evento do Campus, desde que apresente em outro evento o seu

trabalho como bolsista). Também repassou a todos os presentes informações da última

reunião da Coex, em que encaminhará a apresentação para a CGAE assim que

disponibilizada pela Reitoria. Além da reunião com o Departamento de Extensão da

Reitoria a respeito da certificação das ações de extensão durante esse período de

trabalho remoto, em que ficou estabelecido que poderão ser realizadas as certificações

para os participantes das ações antes da aprovação do relatório final desde que haja a

comprovação de participação enviada pelo coordenador/a da ação, porém a equipe

executora somente será certificada com a aprovação do relatório final pela CGAE,

quanto a nomenclatura poderão ser utilizadas outras nomenclaturas que não constam

no SigProj, desde que o coordenador(a) da ação explícite na planilha de certificação

encaminhada para o e-mail extensao@erechim.ifrs.edu.br , e agradeceu pelos

trabalhos prestados por esta comissão. Nada mais havendo a constar, eu Leonora

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


