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ATA Nº 02/2021
1 Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e vinte e um, foi realizada a Reunião da
2 Comissão de Gerenciamento das Ações de Extensão (CGAE), de forma online. A sessão foi
3 convocada pelo Coordenador de Extensão Mikael Marques de Medeiros. Estiveram presentes
4 os membros da CGAE: Mikael Marques de Medeiros, Bárbara Paiva, Félix Nicolai Delling, Jessie
5 Ortiz Marimon e Tanise Fernandes de Lima. A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1.
6 Avaliação dos projetos que necessitavam de reformulação. 1.A. Projeto Oficina de Pesquisa e
7 roteirização para documentário, pareceres de Tanise e Jessie. Ajustes apontados pelas
8 avaliadoras: critérios de inscrição, discriminar público alvo, relação ensino, pesquisa e extensão,
9 nome do documento referente às parcerias. Solicitar troca de coordenação do projeto, pois
10 Milena está afastada. Há prazo para formalizar parcerias? Portal Integra. Parcerias: Apresentar
11 documentação ou excluir parceria do projeto? Em reunião do COEX (Comitê de Extensão) foi
12 solicitado atualização no portal e inserir parcerias realizadas pelo Campus. Fica recomendado
13 retirar a parceria e inserir ministrantes como comunidade externa. Prazo de uma semana,
14 condicionado a não aceitação do projeto. Milena possui pendências de relatórios finais.
15 Verificar e dar encaminhamento. Jessie sugere que façamos reuniões para ler e discutir
16 normativas que utilizamos na CGAE para que assim possamos avaliar os projetos de forma mais
17 correta. 1.B. Projeto Games e Lógica. Ajustes apontados: conteúdo programático, datas do
18 curso, relação Ensino, Pesquisa e Extensão, avaliação, meios de divulgação, especificar o
19 público alvo. Abrangência do público é o único ponto que caracteriza como extensão, excluindo
20 isso o projeto deixa de ser de Extensão e passa a ser de Ensino. Iuri pretende abrir mais uma
21 turma do curso. Seria possível incluir mais uma turma no mesmo projeto? Encaminhamento: A
22 reformular: Alteração das datas, carga horário total, incluir carga horária de planejamento e
23 organização, justificativa da carga horária, adicionar turma dois forma e critérios de seleção,
24 descrever público alvo, conteúdo programático, itens de 1.6.4 em diante, relação Ensino,
25 Pesquisa e Extensão, Lattes, certificados, meios de divulgação, atividades das turmas, revisão
26 geral do projeto. Félix destaca a importância de fazermos em conjunto, pois nos dá outro olhar
27 para as próximas avaliações. Após a correção, que deve ocorrer até a próxima terça, Mikael
28 enviará novamente aos avaliadores da CGAE para darmos o OK. 2. Avaliação do formulário.
29 Áreas temáticas. Capacitação e competência do coordenador da proposta. Coordenador deve
30 ser da área e ter experiência, que pode ser conferida a partir do currículo Lattes. Deve ser
31 observado, portanto não é obrigatório? O formulário é composto por todo Anexo 1. Sobre o
32 projeto apresentar parceria e formalização de parceria, Mikael coloca que esta avaliação ficará
33 no formulário inicial que passa primeiro pelo coordenador de extensão. Fica faltando anexo 2,
34 pois Mikael irá verificar com a PROEX (Pró-reitoria de Extensão). Caso necessite do formulário
35 antes do retorno podemos utilizar o atual, como está. Consultar a PROEX sobre a participação
36 de estudantes nos projetos que não recebem PAIEX (Programa de Apoio Institucional à
37 Extensão) e PIBEX (Programa Institucional de Bolsas de Extensão). Sobre o atendimento da
38 política de extensão, item referente ao “impacto na formação dos estudantes”. 3. Informes
39 Reunião COEX. Foram definidos valores para cada edital. Considerando a diminuição das
40 verbas os valores ficaram divididos desta forma: Arte e Cultura R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

41 Indissociáveis R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), Ações Afirmativas R$ 40.000,00 (quarenta mil
42 reais). Os valores de PAIEX foram reduzidos pela metade , sendo no máximo de R$ 2.400 (dois
43 mil e quatrocentos reais) por projeto. Limitado a bolsas de 12h (doze horas). O edital deve sair
44 hoje. Reunião amanhã com Pesquisa e Ensino para alinhar datas de editais complementares.
45 Usarão o que tem no Plano de Ação R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Não haverá recurso
46 para aquisição de materiais de investimento do PAIEX. Oficialmente não há verba.
47 Normalmente, recebemos custeio e solicitamos para alterar uma parte do valor, neste ano já
48 fomos informados que não haverá alteração, só está previsto vir custeio, limitado a R$
49 26.000,00 (vinte e seis mil reais). Início em primeiro de julho. Edital Indissociável: Pesquisa
50 solicitou que ficasse com eles todas as etapas. COEX entende que acabaria perdendo esta
51 característica de ser também muito ligado a Extensão, e solicitou que permanecesse com suas
52 operações divididas com os demais setores. 4. Cronograma de reuniões. Considerando que
53 temos o prazo de 15 dias para avaliarmos os projetos, podemos deixar pré-agendado
54 semanalmente, cancelando caso não seja necessária reunião. Fica agendado das 08h (oito
55 horas) às 10h (dez horas). Fica agendada para o dia 24/03 (vinte e quatro de março). Na
56 próxima semana temos as decisões sobre os editais. Nada mais havendo a ser tratado, o
57 Coordenador encerrou a sessão, e eu, Tanise Fernandes, lavrei a presente ata.

_____________________________
Mikael Marques de Medeiros
Coordenador da CGAE do campus Restinga do IFRS

______________________________
Tanise Fernandes de Lima
Secretária desta reunião
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