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Aos dezessete dias do mês de dezembro 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 conforme Portaria 150/2021: 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

“Desenvolvimento de marca e de embalagens para produtos da agricultura familiar”, da

coordenadora Francielle Frizzo, com parecer APROVADO; Projeto Curricularização da

Extensão - Design de Moda da Coordenadora Fernanda Caumo Theisen, com parecer

APROVADO; Evento 10a Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e 4a Mostra

Cultural do Campus Erechim, da coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer

APROVADO. 2. Relatório Final Ações de Extensão Fluxo Contínuo 2021:Edital

IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO CONTÍNUO 2021/2022:

Entrega de Relatório Final referente ao Evento Ei Guria, te Toca é outubro, da

coordenadora Fernanda Elisa de Oliveira Venturini, com parecer APROVADO; Curso



Educação Física escolar: a multidimensionalidade dos conhecimentos como elemento

central, do coordenador Ivan Carlos Bagnara, com parecer APROVADO; Curso

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

Everton Farina, com parecer APROVADO. 3. Entrega Relatório Final Bolsista em virtude

de desistência da Bolsa de Extensão: O Bolsista João Victor Barbosa Carvalho

referente ao Projeto NEABI - IFRS Campus Erechim - Religiosidades e histórias

afro-brasileiras e indígenas, sob coordenação do Professor Miguelângelo Corteze, com

parecer APROVADO. 4. Prestação de Contas Programa de Auxílio Institucional às

Ações de Extensão (PAIEX) 2021: 1. Pluralidade, Mundo e Política: a educação como

experiência formativa do humano, do coordenador Giovane Rodrigues Jardim (Paiex R$

1.700,00) devolveu, R$2,50 através de GRU, com parecer APROVADO; 2. Imersão em

Inovação IFRS, da coordenadora Raquel de Campos (Paiex R$ 2.400,00) devolveu todo

recurso através de GRU, com justificativa, com parecer APROVADO; 3. Alimentando

Conhecimento: uma abordagem sobre ciência e tecnologia de alimentos, saudabilidade

e sustentabilidade, da coordenadora Valeria Borszcz (Paiex R$ 2.400,00) devolveu,

R$0,17 através de GRU, com parecer A REFORMULAR; 4. Vem pro IF, do coordenador

Eduardo Fernandes Sarturi (Paiex R$ 2.390,00), devolveu todo recurso financeiro, com

parecer A REFORMULAR; 5. NEABI - IFRS Campus Erechim - Religiosidades e histórias

afro-brasileiras e indígenas, do coordenador Miguelângelo Corteze (Paiex R$ 1.600,00)

devolveu todo recurso financeiro, com parecer APROVADO; 6. EcoErechim: Campus

mais consciente, da coordenadora Denise Olkoski (Paiex R$ 1.300,00) devolveu,

R$574,33 através de GRU, com parecer A REFORMULAR; 7. Produção e distribuição de

sabões ecológicos no combate à Covid-19, da coordenadora Marilia Assunta Sfredo

(Paiex R$ 2.400,00) com parecer APROVADO; 8. Projeto ka'a guy, da coordenadora

Marilia Assunta Sfredo (Paiex R$ 2.400,00) devolveu, R$0,11 através de GRU com

parecer APROVADO. 9.IFRS Campus Erechim: espaços de memória, do coordenador

Fábio Roberto Krzysczak (Paiex R$ 2.400,00) sendo que a análise da prestação de

contas foi realizada pela Reitoria; 10. Web Rádio Hélio Pomorski do IFRS Campus

Erechim: interligando profissionais das rádios comunitárias da Região do Alto Uruguai

(Paiex R$ 2.337,00), devolveu todo recurso financeiro, com parecer APROVADO, do

coordenador Miguelângelo Corteze. As prestações de contas foram encaminhadas por

e-mail para a CGAE, titulares e suplentes, os quais analisaram e nessa reunião

ratificamos as análises, foram realizadas assinaturas digitais, foram impressas e

encontram-se no Setor de Extensão à disposição quem desejar assinar



presencialmente. 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. Alguns projetos neste ano tiveram o valor do recurso recebido

devolvido, por diversos motivos, dentre eles devido à pandemia, foi abordado entre os

membros que talvez seja interessante reforçar aos coordenadores no próximo ano

sobre esta questão para que não ocorra a devolução dos recursos já que os valores

recebidos vem sofrendo redução ano a ano, uma sugestão é aumentar a carga horária

dos bolsistas já que o valor da bolsa é tão pequeno. 4. 10a Jornada de Ensino,

Pesquisa e Extensão e 4a Mostra Cultural do Campus Erechim: Marlova Elizabete

Balke informou que este ano de dois mil e vinte e um o evento será realizado em um

único dia (vinte e um de janeiro de dois mil e vinte e dois), após diálogo com os setores

de pesquisa e ensino. Sendo que há rotatividade de organização e presidência da

Comissão ficando no ano letivo vigente para a Coordenação de Extensão a

organização. Os bolsistas enviarão resumo e vídeo com apresentação dos respectivos

projetos, será totalmente de forma virtual em virtude da pandemia, de acordo o

regulamento que consta no link:

https://ifrs.edu.br/erechim/10a-jepex-e-4a-mostra-cultural/ ressaltou também que, de

forma direta ou indireta, os Núcleos estarão participando através dos projetos.

Também no turno da manhã será feito o lançamento do Livro Educar-se e sentir-se livre,

oriundo do III Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade, além da

Mostra Cultural e Palestra de abertura. Pela manhã serão realizadas as sessões orais

da Extensão, segundo Marlova, que passou as informações da PROEX, quem

apresentou em outros eventos como por exemplo o 6º Salão não será obrigatória a

apresentação na 10ª Jepex, porém os bolsistas que participaram do 6º Salão deverão

enviar comprovante ao e-mail do Setor de Extensão, tendo em vista que no regulamento

há obrigatoriedade de apresentação de bolsistas no mínimo em um evento e

coordenadores de PAIEX, no mínimo uma publicação sobre o projeto.. Após ter aceito o

convite, Fernanda Elisa de Oliveira Venturini ficará responsável pelo protocolo de

abertura do evento e Fernanda Caumo Theisen ficará responsável pelo protocolo das

sessões orais da Extensão que serão realizadas no turno da manhã do dia vinte e um

de janeiro de dois mil e vinte e dois. As Sessões orais Ensino serão no turno da tarde e

as sessões orais da Pesquisa no turno da noite. Quanto à avaliação dos resumos da

Extensão, serão encaminhados para análise aos membros da CGAE e posteriormente

https://ifrs.edu.br/erechim/10a-jepex-e-4a-mostra-cultural/


inseridos os anais do Portal de Eventos da Instituição. Marlova, finalizou agradecendo

aos membros da CGAE pelo empenho e dedicação de sempre nas avaliações das

ações de Extensão e demais atribuições, desejando um novo ano a todos(as). Nada

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

lavrei a presente Ata.


