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Aos dez dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às treze horas e trinta minutos,

aconteceu uma reunião da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão

(CGAE) constituída pela Portaria nº 65 de 25 de março de 2022. A reunião ocorreu na

sala 404 do Bloco 04 e também por videoconferência no endereço

meet.google.com/skw-uctg-cjn: Participaram: Fábio Roberto Krzysczak, Guilherme

Fagherazzi, Leonora Marta Devensi, Marília Balbinot Pavan, Marlova Elizabete Balke,

Priscilla Pereira dos Santos e Valéria Borszcz. Fernanda Caumo Theisen, Fernanda

Elisa de Oliveira Venturini justificaram a ausência. Carlos Henrique Sales Martins não

participou nem justificou a ausência. A presidente da Comissão Marlova Elizabete

Balke abriu a reunião agradecendo a participação de todos, e especialmente aos novos

integrantes da Comissão passando para a pauta. 1. Alteração de coordenação de
Projeto: Alteração da coordenação do Projeto Qualificar Profissional em virtude do

afastamento do docente Everton Farina para Doutorado, assumiu a coordenação o

docente Enildo de Matos de Oliveira. 2. Submissão Ações de Extensão Fluxo
Contínuo 2021: Edital IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO
CONTÍNUO 2021/2022: Curso Introdução à Modelagem do Vestuário com Aplicativo

MOU - Modelagem Orientada ao Usuário, da coordenadora Patrícia Cristina Nienov

Weber, com parecer APROVADO; Curso Introdução a Libras e a Cultura Surda da

coordenadora Silvia Salete Remos, com parecer APROVADO; Criação/desenvolvimento

de uma logomarca - artesanato rural, da coordenadora Fernanda Caumo Theisen com

parecer APROVADO; Agricultura familiar: conexão de experiências para redução de

impactos ambientais nos processos, da coordenadora Denise de Oliveira, com parecer

APROVADO; Marketing para Cooperativas do coordenador Sidnei Dal Agnol, com

parecer APROVADO; Curso Português para estrangeiros da coordenadora Noemi

Luciane dos Santos, com parecer APROVADO; Projeto Comportamento de Compra e

http://meet.google.com/skw-uctg-cjn


Consumo de Produtos da Agricultura Familiar da coordenadora Silvana Saionara Gollo,

com parecer APROVADO; Projeto Campanha do agasalho 2022 da coordenadora

Solange Maria Hermes Martins com parecer APROVADO. No que tange aos cursos

temos a nova IN PROEX N°03, de 11 de maio de 2022, a qual já está disponível no site

na aba da extensão https://ifrs.edu.br/erechim/extensao/documentos-e-normas/ , e

quando os integrantes

da CGAE terão avaliações referentes a cursos deverão observar a respectiva Instrução

Normativa, sendo que agora além da submissão no Sigproj tem o requisito de formação

na área, assim como a importância de o coordenador encaminhar o anexo referente

aos dados do cursista para cadastro no Sistec, o fluxo é realizado com

encaminhamento de e-mail para o setor de extensão que encaminha aos registros

escolares para efetivar tal cadastro. 3. Relatório Final Ações de Extensão Fluxo

Contínuo 2021: Edital IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO
CONTÍNUO 2021/2022: Evento A Política da Extensão para o Campus Erechim do IFRS

Ano 3, da coordenadora Marlova Elizabete Balke, com parecer APROVADOReferente a

relatório final e cerificação, Marlova relatou que também foi emitida uma nova Instrução

Normativa, a IN PROEX Nº 02 de 11 de maio de 2022, disponível no site na aba da

extensão do Campus Erechim:

https://ifrs.edu.br/documentos/instrucao-normativa-proex-ifrs-no-02-e-11-de-maio-de-20

22/. Quanto a CGAE no que tange esta Instrução Normativa, no momento de análise

do relatório final deverá verificar a planilha de certificação, se consta como no Art. 4º

Para a emissão dos certificados devem ser informados, em planilha específica (Anexo

I), os seguintes dados: I. Nome completo do participante, por extenso e sem

abreviaturas; II. CPF quando brasileiro(a) ou número do passaporte ou número de

cédula de cidadania ou número de identidade do país, como opção de número de

documento para estrangeiros; III. Endereço eletrônico (e-mail); IV. Condição de

participação; V. Forma de realização da ação (programa, projeto, curso, evento ou

prestação de serviços); VI. Título da ação; VII. Período de realização; VIII. Conteúdos

desenvolvidos ou programação, que constarão no verso do certificado, quando se

tratar de cursos ou eventos, respectivamente. Parágrafo único: A carga horária prevista

no inciso VIII deve corresponder àquela registrada na ação de extensão para cada

condição de participação e/ou atividades individuais desenvolvidas. Desta forma,

estando de acordo todas as informações do relatório final com a respectiva planilha e

não estando a CGAE deverá solicitar a reformulação do relatório ou planilha. 4.
Bolsistas classificados nos projetos de extensão PIBEX 2022 referente ao Edital

https://ifrs.edu.br/documentos/instrucao-normativa-proex-ifrs-no-02-e-11-de-maio-de-2022/
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22/2022 Seleção de Bolsistas de Extensão e Indissociável e valores PAIEX 2022
empenhados: 1. Alimentando Conhecimento: uma abordagem sobre ciência e

tecnologia de alimentos, saudabilidade e sustentabilidade , da coordenadora Valeria

Borszcz (Paiex R$ 4.800,00 e Pibex R$ 2.800,00) bolsista Débora de Andrade; 2. Arte e

discussão: pela valorização étnico-racial e de gênero da coordenadora Camila Carmona

Dias (Paiex R$ 3.000,00 e Pibex R$ 2.800,00) bolsista Raquel Vieira da Silva; 3.

Divulgação científica de Astronomia e Astrofísica nas Instituições de Ensino de Erechim

– RS, do coordenador Leonardo de Sousa Silva (Paiex R$ 4.800,00 e Pibex R$ 5.600,00)

bolsistas Jordana Pavan dos Santos e Fernando Augusto Oliviecki; 4. NEABI - IFRS

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

coordenador Miguelângelo Corteze (Paiex R$ 4.800,00 e Pibex R$ 2.800,00) bolsista

Camila Milena Matiello ; 5. Produção e distribuição de sabões para populações em

situação de vulnerabilidade e risco social da coordenadora Marilia Assunta Sfredo

(Paiex R$ 4.800,00 e Pibex R$ 5.600,00) não houve bolsistas classificados, será aberto

edital complementar; 6. Divulgando a Educação para o Mundo do Trabalho - Ano 2 da

coordenadora Marlova Elizabete Balke (Pibex R$ 2.800,00) bolsista Aldori Nascimento

da Silva; 7. Vem Pro IF 2022 do coordenador Eduardo Fernandes Sarturi Pibex (R$

5.600,00) bolsistas Amanda Grazielly Biesseki Moura e Rafaella Kolassa; 8. Apoio à

Micro e Pequenos Empreendedores de Erechim da coordenadora Keila Cristina da

Rosa (Pibex R$ 11.200,00) bolsistas Vagner Henrique Gonçalves, Paola Dall'Pizzol,

Vanusa Vieira da Silva e uma vaga entrará em edital complementar; 9. Mediações e

diálogos sobre processos educativos e inclusão II da coordenadora Silvia Salete Remos

(Pibex R$ 2.800,00) bolsista Roberta Regina Giotti; 10. PréIF: ações de inserção ao

Instituto Federal da coordenadora Maria Leidiana Mendes de Oliveira (Pibex R$

2.800,00) bolsista Laura Cecília Zaleski; 11. Web Rádio Hélio Pomorski do IFRS Campus

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

do coordenador Miguelângelo Corteze (Pibex R$ 2.800,00) bolsista Marcos Alexandre

Milezarek; 12. IFRS Campus Erechim: espaços de memória do coordenador Fábio

Roberto Krzysczak (Paiex R$ 2.400,00 e Pibex R$ 1.400,00) bolsista Augusto Avozani

Albrecht; 13. Jogos de Tabuleiro: Ludicidade e Recreação com a Comunidade do Alto

Uruguai da coordenadora Marlova Elizabete Balke (Paiex R$ 2.400,00 e Pibex R$

1.400,00) bolsista Mateus Antonio Corteze; 14. Projeto Ka'a guy da coordenadora

Marilia Assunta Sfredo (Paiex R$ 3.000,00 e Pibex R$ 2.800,00) bolsista Luana

Tomkelski Rampi; 15. NEA campus Erechim: interligando agroecologia, alimentação



nutricional sustentável e educação ambiental da coordenadora Denise Olkoski (Paiex

R$ 3.000,00 e Pibex R$ 2.800,00) bolsista Maria Eduarda Jarosz referente ao Edital

IFRS Nº 16/2022 – Apoio a projetos indissociáveis de pesquisa, ensino e extensão nas

unidades do IFRS. Salienta-se que quanto ao Edital Indissociável foi dividido entre os

setores de Ensino, Pesquisa, e Extensão as atribuições sendo que a extensão ficou

responsável pela documentação dos bolsistas e a representante da extensão na

comissão é a colega Fernanda Venturini. 5. Bolsistas Desistentes referente ao Edital

22/2022 Seleção de Bolsistas de Extensão e Indissociável 2022: Marcos Alexandre

Milezarek desistiu da bolsa referente ao Projeto Vem pro IF 2022, Raquel Vieira da Silva

desistiu da bolsa referente ao Projeto IFRS Campus Erechim: espaços de memória,

Gabriel Alexandre Cieslik desistiu da bolsa referente ao Projeto Apoio à Micro e

Pequenos Empreendedores de Erechim, Eduarda Navarini Mossi, Bruno Antônio

Amarante e Débora de Andrade desistiram das bolsas referente ao Projeto Produção e

distribuição de sabões para populações em situação de vulnerabilidade e risco social,

Camila Milena Matiello desistiu do Projeto Divulgando a Educação para o Mundo do

Trabalho Ano 2. 6. Edital IFRS Campus Erechim nº 25/2022 - Bolsa Institucional para

Mobilidade Estudantil Internacional 2022/2023 - Instituto Politécnico de Bragança

(IPB) - Portugal: Após consulta à CGAE sobre remanejamento de recurso financeiro

que sobrou do PAIEX foi possível a publicação do Edital de Bolsa Institucional para

Mobilidade Estudantil Internacional 2022/2023 - Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

- Portugal para apoiar financeiramente estudantes regularmente matriculados em

cursos superiores de graduação do IFRS Campus Erechim, que tenham interesse em

cursar componentes curriculares no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), em

Portugal, através da concessão de bolsas, de acordo com as normas do PIMEI, foram

disponibilizadas 2 (duas) bolsas no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada, sendo

que houveram oito inscrições com suas respectivas classificações: 1º lugar Luana

Tomkelski Rampi, 2º lugar Betina Hofmann Molossi, 3º lugar Thaise Barbosa

Nonnemacher, 4º lugar Lucas Boniatti Neves, 5º lugar Yolanda Silveira Fernandes, 6º

lugar Rachel Milaeli Fernandes Guerrato, 7º lugar Bruno Vinícius de Christo, 8º lugar

Anne Victoria Fernandes Guerrato. Como Luana Tomkelski Rampi, Thaise Barbosa

Nonnemacher e Lucas Boniatti Neves foram selecionados também no Edital de

Mobilidade da Reitoria aceitaram a bolsa referente ao Edital IFRS nº 46/2022 – Seleção

interna de estudante para mobilidade estudantil internacional no Instituto Politécnico

de Bragança (IPB) – Portugal. Desta forma, Betina Hofmann Molossi e Yolanda Silveira



Fernandes assumiram a bolsa referente ao Edital IFRS Campus Erechim nº 25/2022 -

Bolsa Institucional para Mobilidade Estudantil Internacional 2022/2023 - Instituto

Politécnico de Bragança (IPB) - Portugal. Um ponto importante para a classificação

neste edital foi o requisito de participação, devidamente comprovada, em projetos de

extensão, como bolsista ou voluntário, sendo atribuído 1 (um) ponto para cada 80

horas de participação nas atividades. Este requisito busca incentivar a participação nas

ações de Extensão. Marlova salientou também que o Campus Erechim é o único a

publicar Edital de Mobilidade Internacional com recursos próprios. 7. Edital
Complementar de Bolsas de Extensão 2022: Foi encaminhamento e-mail para a

CGAE consultando sobre edital complementar de bolsa para os projetos que não

tiveram bolsistas classificados no Edital 22/2022, sendo hoje o último dia para

apontamentos, pois a publicação será dia 13/06/2022 para que os bolsistas possam

iniciar ainda no mês subsequente. Marlova consultou os presentes sobre o pedido do

coordenador Miguelângelo Corteze referente ao Projeto Web Rádio Hélio Pomorski do

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

Alto Uruguai solicitando mais dois bolsistas de oito horas semanais além dos

solicitados inicialmente, sendo que por decisão dos integrantes presentes não será

possível pois abriria precedente para todos os demais projetos solicitarem novos

bolsistas. 8. Editais de Auxílio à apresentação de trabalhos de extensão em

eventos – Estudantes e Servidores: Após apresentação dos valores que sobraram

referente aos recursos PAIEX e PIBEX 2022 Marlova consultou os presentes sobre a

utilização do valor de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais) na publicação de

editais para auxílio à apresentação de trabalhos de extensão aos estudantes e

servidores do IFRS Campus Erechim, dividindo o saldo total de forma igualitária, sendo

R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) auxílio à apresentação de trabalhos de

extensão aos servidores e R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) auxílio à

apresentação de trabalhos de extensão aos estudantes. Os membros presentes

aprovaram a edição dos editais e ficou acordado que o esboço destes editais será

encaminhado por e-mail aos membros desta comissão para análise prévia. . 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. 9.
Assuntos Gerais: Marlova agradeceu a disponibilidade dos membros no auxílio às

diversas questões que surgem, tais como a consulta da entrega da documentação dos

bolsistas classificados. Informou que no dia três de junho foi realizada uma reunião, de



forma híbrida, para orientação aos coordenadores e bolsistas selecionados sobre os

procedimentos referente aos formulários de assiduidade, relatórios finais, prestações

de contas e demais informações relativas aos projetos. Também informou sobre

Instrução Normativa de

Egressos:https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/2022_IN_04_Egressos.pdf que

tem relação com o Projeto: Divulgando a Educação para o Mundo do Trabalho - Ano 2

da coordenadora Marlova Elizabete Balke, com as seguintes ações previstas:

elaboração de currículos Lattes e convencional, empreendedorismo para egressos do

IFRS, notícias sobre egressos, divulgação de dados sobre egressos e demais

atividades relacionadas. Na sequência relatou sobre a sétima edição do evento Jogos

do IFRS que será realizado no dia oito de julho em Bento Gonçalves-RS com

campeonato de xadrez e as demais modalidades de jogos ocorrerão entre os dias

dezoito e vinte de agosto na cidade de Sertão-RS. Nada mais havendo a constar, eu

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