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Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às quatorze 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 110 do Bloco 01 do IFRS Campus Erechim: Participaram: Ana Paula

Hartmann, Fábio Roberto Krzysczak, Fernanda Caumo Theisen, Fernanda Elisa de

Oliveira Venturini, Leonora Marta Devensi, Marlova Elizabete Balke, e Valéria Borszcz.

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.
Submissão Ações de Extensão Fluxo Contínuo 2022: Edital IFRS 57/2020
-Registro de Ações de Extensão – FLUXO CONTÍNUO 2021/2022: Português para

estrangeiros - Básico da coordenadora Noemi Luciane dos Santos, com parecer

APROVADO; Português para estrangeiros - Intermediário, da coordenadora Noemi

Luciane dos Santos, com parecer APROVADO; Curso Gestão Pública 2022, do

coordenador Eduardo Fernandes Sarturi, com parecer APROVADO; Curso Gestão e

Liderança, do coordenador Eduardo Fernandes Sarturi, com parecer APROVADO; Curso

de Panificação para agentes públicos da coordenadora Marlova Elizabete Balke, com

parecer APROVADO; Evento 11ª Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão e 5ª Mostra

Cultural, Científica e Tecnológica do Campus Erechim do IFRS da coordenadora Catia

Santin Zanchett Battiston, com parecer APROVADO; IV Workshop de Ações Afirmativas,

Inclusivas e Diversidade do Campus Erechim da coordenadora Denise Olkoski, com

parecer APROVADO. 2. Relatório Final Ações de Extensão Fluxo Contínuo 2022:

Edital IFRS 57/2020 -Registro de Ações de Extensão – FLUXO CONTÍNUO
2021/2022: Curso Modelagem e Encaixe Industrial em Audaces Vestuário e em Optitex

do coordenador Enildo de Matos de Oliveira, com parecer APROVADO; Curso



Qualificação em Programação e Controle de Produção - PCP do coordenador Enildo de

Matos de Oliveira, com parecer APROVADO, Projeto Marketing para Cooperativas do

coordenador Sidnei Dal Agnol, com parecer APROVADO, Curso Português para

estrangeiros da coordenadora Noemi Luciane dos Santos, com parecer APROVADO;

Criação/desenvolvimento de uma logomarca - artesanato rural da coordenadora

Fernanda Caumo Theisen, com parecer APROVADO.3. Desligamento de Bolsista:

Vagner Henrique Gonçalves, bolsista do Projeto Apoio à Micro e Pequenos

Empreendedores de Erechim da coordenadora Keila Cristina da Rosa, solicitou o

desligamento da bolsa, enviando o formulário específico. Como não há suplentes neste

projeto, que inicialmente previa quatro bolsas, continuará com a participação de três

bolsistas. O relatório parcial referente ao período que atuou no projeto foi encaminhado

e APROVADO pela CGAE. 4. Alteração de despesas PAIEX - Solicitação de alteração

de itens previstos no plano de aplicação de recursos Editais contemplados com
PAIEX: Desenvolvimento de alimentos minimamente processados e sem açúcar para

alimentação escolar infantil: uma proposta para agroindústrias familiares da região do

Alto Uruguai Gaúcho (Edital 34/2022 - Estudantes) da coordenadora Daiane Cervinski e

Valeria Borszcz, com parecer APROVADO; Jogos de Tabuleiro: Ludicidade e Recreação

com a Comunidade do Alto Uruguai (Edital 18/2022) da coordenadora Marlova

Elizabete Balke, 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. Eventos de Extensão segundo semestre 2022:

Marlova informou aos presentes sobre os eventos que ocorrerão no segundo semestre

do ano, sendo: IV Workshop de Ações Afirmativas, Inclusivas e Diversidade do

Campus Erechim de 27 a 29 setembro de 2022; 7º SALÃO DE PESQUISA,

EXTENSÃO E ENSINO DO IFRS 10º Seminário de Extensão (SEMEX) de 03 a 05

novembro de 2022; Feira do Livro de 12 a 20 novembro de 2022 NAPNE, NEABI,

NUMEM, NAC; 11ª JEPEX e 5ª Mostra Cultural do IFRS - Campus Erechim de 28 a 30

novembro de 2022 com apresentação de Bolsistas, estudantes voluntários e

servidores. 6. Portaria da CGAE: Marlova consultou os presentes sobre a substituição

do membro Carlos Henrique Sales Martins pois o respectivo integrante não participa

das demandas da comissão, os presentes concordaram e sugeriram que seja enviado

um e-mail solicitando esclarecimentos ao membro sobre a não participação na

comissão. Caso decida sair da composição da referida Portaria que sejam consultados

os docentes suplentes se possuem interesse em assumir a titularidade, caso não tenha



interessados será convidado o docente Vinicius Silva Moreira para a titularidade ou

suplência do segmento docente. Conforme Art. 4º. da IN Instrução Normativa

n°02/2018- Atribuições e funcionamento CGAE são atribuições dos membros da CGAE:

I - comparecer, sempre que convocado, às reuniões da CGAE e, em caso de

impossibilidade, encaminhar convocação ao seu suplente; Link da IN:

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2018/05/IN-02-2018-CGAE-campus-1.pdf. 7.
Representante para Comissão de análise de visitas técnicas (dois): Marlova

consultou os presentes sobre composição de uma comissão para a realização de um

estudo acerca da necessidade de criação de regulamentações específicas para visitas

técnicas de Pesquisa e Extensão ou alteração do regulamento já existente para as

visitas técnicas do Ensino. Esta demanda foi recebida por e-mail do Conselho de

Campus. Fernanda Elisa de Oliveira Venturini colocou-se à disposição e foi sugerido

que seja enviado e-mail aos demais integrantes sobre interesse em participar, caso não

haja interessados Marlova coloca-se à disposição, porém explicou que na Política de

Extensão consta visitas Gerencias, entendendo que estas deverão ser regulamentadas

então 8. Assuntos gerais: Marlova informou aos presentes sobre a participação do

Campus nos Jogos do IFRS sétima edição que contou com a participação dos

estudantes do Ensino Médio e a presença da Coordenação de Extensão do Campus

Erechim. Na sequência foi relatado sobre a reunião com a Comissão Central de

Egressos que tratou sobre os assuntos relativos ao Sistema Allumini, Pesquisa com

egressos e Palestras. Quanto à realização de prova de português para estrangeiros

definiu-se pela realização de cursos de Português Mooc para posterior realização das

provas com abertura de edital no Campus Erechim. Também foi compartilhado com a

comissão sobre uma visita feita à empresa Sementes Estrela para tratar de assuntos

referentes a Estágios sendo que a empresa tem interesse em firmar parceria com a

Instituição. Nada mais havendo a constar, eu Leonora Marta Devensi, Assistente em

Administração, lavrei a presente Ata.
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