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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades desenvolvidas pelo 

Departamento de Extensão, juntamente com a Coordenação de Estágios, Coordenações de Cursos e 

Ações de Extensão fomentadas pelos programas institucionais, durante o ano de 2018. Bem como, 

apontar algumas atividades realizadas com alunos, servidores e comunidade externa, inseridos (as) 

e/ou próximos ao Instituto. Ainda, sugerir ações futuras que possam vir a contribuir com o Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Sertão. O período de 

abrangência deste relatório é de 01/02/2018 à 31/12/2018. 
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2. DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

 

O Departamento de Extensão tem como objetivos principais planejar, coordenar, supervisionar 

e orientar a execução das ações de extensão; promover as ações que assegurem a articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão; apoiar e assessorar ações de extensão em todas as suas dimensões, dentre 

elas: tecnológica, social, cultural, artística e esportiva e prospectar instituições para o estabelecimento 

de parcerias. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

Apoiar o desenvolvimento de ações de integração entre a instituição e o mundo do trabalho, nas 

áreas de acompanhamento de egressos, empreendedorismo, estágios; atuar no planejamento 

estratégico e operacional do IFRS, com vistas à definição das prioridades na área de extensão do 

Campus Sertão; fomentar relações de intercâmbio e acordos de cooperação com instituições 

regionais, nacionais e internacionais; promover o desenvolvimento da extensão como espaço 

privilegiado para a democratização do conhecimento científico e tecnológico; realizar o 

gerenciamento das ações de extensão desenvolvidas no âmbito do Campus Sertão; incentivar o 

desenvolvimento de programações científicas, artístico-culturais, sociais e desportivas, envolvendo 

o Campus Sertão; promover e supervisionar a divulgação junto às comunidades interna e externa, 

dos resultados obtidos através das ações de extensão; Promover políticas de aproximação dos 

servidores e discentes com a realidade do mundo do trabalho e dos arranjos e necessidades 

produtivas, sociais e culturais da comunidade regional; viabilizar mecanismos de acesso da 

sociedade às atividades desenvolvidas pela Instituição; representar o IFRS - Campus Sertão nos 

foros específicos da área, quando se fizer necessário; zelar pela integração das ações de extensão 

às necessidades acadêmicas; presidir e coordenar o comitê de extensão específico; executar outras 

funções que, por sua natureza, lhe estejam afetas ou lhe tenham sido atribuídas; 

 

Atualmente, o Departamento de Extensão conta com dois servidores efetivos e um estagiário. 

 

Coordenadora-Geral de Extensão: Rosangela Poletto Cattami (Docente EBTT); 

Coordenadora de Estágios: Daniel Simon da Silva Assistente em Administração, até 5 de agosto de 

2018); Virgínia Bacca Perin (Assistente em Administração, após 27 de julho de 2018); 

Estagiário: Leonir Ehmke Júnior (acadêmico do curso superior de Tecnologia em Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas). 
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3. AÇÕES DE EXTENSÃO 

 

As ações extensionistas são compreendidas como processos educativos que integram a 

formação humana do ponto de vista cultural e científico, tornando acessível o conhecimento de 

domínio da instituição, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo estudo do 

conhecimento universal disponível. Há que se ressaltar, ainda, que é por meio da extensão que se dá 

o processo de revitalização institucional, isto é, a instituição reflete a partir das demandas e 

experiências externas, já que a sua razão de existência é atender aos anseios da comunidade.  

A Pró-Reitoria de Extensão, no âmbito de suas competências e atribuições, planeja, coordena, 

fomenta e acompanha as atividades e políticas de extensão e de relações com a sociedade através de 

ações implementadas nos 17 campi do IFRS (Figura 1). Com isso, há um fortalecimento das interações 

entre o Instituto, as empresas e a comunidade, atendendo às demandas da sociedade e contribuindo 

para o aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa.  

Figura 1. Quantitativos das ações de extensão desenvolvidas de 2008 a 2018 no IFRS. Fonte: 

Portal de Indicadores de Extensão, IFRS, 2018. 

 

A gestão da extensão no IFRS está sob a responsabilidade da Pró-reitoria de Extensão 

(PROEX) e atua em conjunto com o Comitê de Extensão (COEX), composto pelos 

Diretores/Coordenadores de Extensão de todos os Campi do IFRS. Os processos e fluxos dos 

programas, projetos e ações de extensão, bem como suas formas de operacionalização estão 
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normatizados em documentos específicos através de Resoluções aprovadas pelo CONSUP ou 

Instruções Normativas da PROEX.  

 

As ações realizadas no IFRS Campus Sertão são fomentadas e realizadas com o apoio da 

Gestão do Campus e avaliadas pela Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE). De 

2008 a 2018, foi realizado um total de 356 ações de extensão no campus Sertão (Figura 2). 

Figura 2. Quantitativos das ações de extensão desenvolvidas de 2008 a 2018 no IFRS. Fonte: 

Portal de Indicadores de Extensão, IFRS, 2018. 

 

 

3.1 CGAE 

 

A Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) é o órgão colegiado permanente 

no âmbito do Campus, integrante da estrutura regimental do IFRS, com natureza avaliativa, 

fiscalizadora, propositiva, consultiva e deliberativa, vinculado ao setor de Extensão, e constituída para 

gerenciar as ações de extensão, no âmbito de sua atuação e atribuições, em atendimento a Política 

Institucional de Extensão, conforme prevê a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a Resolução 

nº 054, de 15 de agosto de 2017 e a Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 02, de 22 de maio de 2018. 

A CGAE foi reconstituída em 2018 por meio de Portaria determinada por eleição direta e é 

composta por membros suplentes e efetivos representantes do corpo docente, discente e técnicos 
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administrativos. No ano de 2018, participaram da CGAE, os membros designados pela Portaria nº 407 

de 27 de setembro de 2018. 

 

Presidente 

Rosangela Poletto Cattani 

 

Representantes dos Docentes 

Emerson Rogério de Oliveira Júnior; 

Joice Kuritza (remoção em meados de 2018); 

Susana Pereira de Jesus; 

Luciani Figueiredo Santin;  

Ana Sara Castaman;  

Heitor José Cervo. 

 

Representantes dos Técnico Administrativos 

Jorge Antônio Viel;  

Guilherme Fagherazzi;  

Dagmar Pedro Tamanho;  

Virgínia Bacca Perin;  

João Anselmo Meira;  

Ivone Taderka;  

 

Representantes dos Discentes  

João Gabriel Assumpção 

Fernando Luiz Lusa;  

Edimar Gabiati 

Amanda dos Santos;  

Taylana Schwanke Gonçalves;  

Caroline Pereira Ferreira, 

 

O registro das ações de extensão é realizado de forma contínua no Campus Sertão, de acordo 

com a Instrução Normativa PROEX nº 03, de 02 de dezembro de 2016 e em consonância com os 

Editais de Fluxo Contínuo vigentes. A avaliação das propostas é feita pela Coordenação de Extensão 

CGAE do Campus, conforme Instrução Normativa PROEX nº 07, de 03 de maio de 2013. As ações 

são certificadas de acordo com a Instrução Normativa PROEX nº 06, de 3 de novembro de 2010. 
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3.2 FLUXO CONTÍNUO 

 

O Edital de Fluxo Contínuo tem por finalidade, registrar, analisar e acompanhar as ações de 

extensão realizadas no âmbito das comunidades de abrangência do IFRS. 

No ano de 2018, foram desenvolvidas, além dos 19 Projetos de Fluxo Contínuo, vinculados ao 

Edital PROEX/IFRS nº073/2017 – Fluxo Contínuo 2018, com fomento às Bolsas de Extensão/Auxílio 

Institucional as Ações de Extensão, três ações de extensão que não envolveram recurso financeiro, 

sendo estes, basicamente, minicursos e eventos, conforme Quadro 01. 

 

Quadro 01: Ações de Fluxo Contínuo 2018. 

 

Título da ação Coordenador(a) 

Mobilizando a aprendizagem através de diferentes metodologias de 

ensino 

Alexandra Ferronato Beatrici 

Educação Ambiental para Coleta Seletiva Jóice Cristini Kuritza 

I Simpósio de Integração em Ciências Biológicas Rosilene Rodrigues Kaizer Perin 

 

3.3 BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

O Edital de Bolsas de Extensão tem por finalidade, fomentar o desenvolvimento de programas 

e projetos de extensão, no âmbito das comunidades de abrangência da instituição, por meio da 

concessão de bolsas aos estudantes regularmente matriculados no IFRS. 

No ano de 2018 foi utilizado o montante de R$ 93.621,15 (noventa e três mil e seiscentos e 

vinte e um reais e quinze centavos), contemplando 22 projetos de extensão, os quais foram 

desenvolvidos com o auxílio de 52 bolsistas, que por sua vez, receberam o recurso ao desempenhar 

suas atividades nas ações de extensão, com carga horária de bolsas de 04, 08, 12 e 16 horas semanais, 

recebendo o valor de R$100,00, R$200,00, R$300,00 e R$400,00 mensais, respectivamente.  

Os projetos com Bolsas de Extensão estavam vinculados ao Edital PROEX/IFRS nº 074/2017 

– Bolsas de Extensão 2018 que realizaram as atividades na comunidade de abrangência do referido 

Instituto, conforme títulos disponíveis no Quadro 02. 
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Quadro 02: Ações de Bolsas de Extensão 2018. 

 

AÇÃO DE EXTENSÃO COORDENADOR(A) 

Fortalecimento de laços entre os estudantes participantes do Lar da 

Menina de Getúlio Vargas 

Ana Sara Castaman 

Difusão de técnicas e extensão na produção de hortaliças utilizando dia 

de campo em parceria com a Emater RS 

Anderson Luís Nunes 

Práticas para melhorias da qualidade e higiene do leite Carla Verônica 

Vasconcellos Diefenbach 

Atividades artísticas e culturais através de danças tradicionais 

gauchescas 

Dagmar Pedro Tamanho 

Memorial do IFRS - Campus Sertão ações educativas - exposição 

'fragmentos da nossa história' 

Elisa Iop 

Auxiliando o Desenvolvimento de Lógica em Estudantes do Ensino 

Fundamental de Escolas do Múnicípio de Sertão e do Distrito Engº Luiz 

Englert 

Emerson Rogério de 

Oliveira Júnior 

Consultoria ambiental: criação de empresa Junior no IFRS - Campus 

Sertão 

Joice Cristini Kuritza 

Atividades lúdicas no Centro Equoterapia do Cavalo Crioulo buscando 

o desenvolvimento de pessoas com necessidades especiais ou 

vulnerabilidade social 

Juliana Marcia Rogalski 

Pet Terapia no IFRS - Campus Sertão Juliano Hideo Hashimoto 

E-LIXO: ações de descarte, reutilização e educação ambiental Lis Ângela De Bortoli 

Clínica de defesa sanitária vegetal e a identificação de espécies de 

insetos pragas que ocorrem na região Norte do RS 

Márcia Aparecida 

Smaniotto 

Atividades de Equoterapia para a APAE de Getúlio Vargas Marcos Antônio Oliveira 

Atividades de Equoterapia para o Município de Coxilha Marcos Antônio Oliveira 

Atividades de Equoterapia para o Município de Getúlio Vargas Marcos Antônio Oliveira 

Programa de Equoterapia - A Inclusão social no IFRS Campus Sertão Marcos Antônio Oliveira 
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Atividades de Equoterapia para o Município de Sertão Marcos Antônio Oliveira 

Atividades de Equoterapia para o Município de Vila Lângaro Marcos Antônio Oliveira 

Manutenção Preventiva de Computadores da Prefeitura Municipal de 

Sertão 

Marcos Antônio Oliveira 

Consultoria em pecuária leiteira como modelo de Empresa Júnior em 

Zootecnia 

Rosangela Poletto Cattani 

Divulgando a Profissão do Zootecnista e o Curso de Zootecnia do IFRS 

- Campus Sertão 

Rosangela Poletto Cattani 

Ações Educativas sobre Educação Especial na Perspectiva da Inclusão 

Social no Município de Sertão 

Vanessa Carla Neckel 

 

  

 

Figura 3: Número de bolsistas por curso nas ações de extensão 2018 no IFRS-Campus Sertão. 
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3.4 VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO 

  

 No ano de 2018, as ações de extensão também contaram com a participação de 11 estudantes 

voluntários que auxiliaram os(as) coordenadores(as), bolsistas e demais membros das equipes de 

execução dos Projetos, conforme Quadro 03. Tal participação é permitida e regulamentada por meio 

da Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 03, de 06 de junho de 2014, que regulamenta o Programa 

Institucional de Estudante Voluntário nas Ações de Extensão no âmbito do IFRS, promovendo assim a inclusão 

dos estudantes regularmente matriculados em um dos cursos do IFRS nas ações de extensão. 

 

Quadro 03: Voluntários nas Ações de Extensão 2018. 

 

Título da ação Estudante voluntário 

Práticas para melhorias da qualidade e higiene do leite Cleimar Grespan 

Divulgando a profissão do Zootecnista e o Curso de Zootecnia do 

IFRS Campus Sertão 

Victória Baldin Silvestri 

 

Mobilizando a aprendizagem através de diferentes metodologias 

de ensino 

Cassandra Taís Martinelli 

 

 

3.5 AUXÍLIO INSTITUCIONAL À EXTENSÃO 

 

O Edital de Auxílio Institucional à Extensão tem por finalidade, fomentar o desenvolvimento 

de programas e projetos de extensão, no âmbito das comunidades de abrangência da Instituição. 

No ano de 2018 foi solicitado e aprovado o montante de R$ 14.375,00 (quatorze mil, trezentos 

e setenta e cinco reais), contemplando 3 projetos de extensão (Quadro 4) vinculados ao Edital 

PROEX/IFRS nº 075/2017 – Auxílio Institucional à Extensão 2018. 

 

Quadro 4: Ações de Auxílio Institucional à Extensão 2018. 

 

Título da ação Coordenador(a) Valor 

Programa de Equoterapia - A Inclusão social no 

IFRS Campus Sertão 

Marcos Antônio de Oliveira R$4.775,00 

Atividades artísticas e culturais através de danças 

tradicionais gauchescas 
Dagmar Pedro Tamanho R$4.800,00  
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Atividades lúdicas no Centro Equoterapia do Cavalo 

Crioulo buscando o desenvolvimento de pessoas 

com necessidades especiais ou vulnerabilidade 

social 

Juliana Marcia Rogalski R$4.800,00 

 

 

3.6 EVENTOS 

  

3.6.1 - 2º Encontro de Pesquisadores e Extensionistas do IFRS 

 

O IFRS realizou nos dias 28 e 29 de maio de 2018, o 2º Encontro de Pesquisadores e 

Extensionistas, em Bento Gonçalves. O evento teve como objetivo, capacitar os servidores em 

assuntos atinentes à pesquisa e à extensão, com ênfase no tema central Pesquisa e Extensão para o 

Desenvolvimento Local. A programação contou com palestras e mesa-redonda sobre o tema do 

evento. Os minicursos tiveram as seguintes temáticas: Redação científica; A fabricação digital e os 

desafios para a inovação tecnológica nos IFs; Arranjos Produtivos Locais: metodologia e 

desenvolvimento; Projetos cooperados para o desenvolvimento local; Metodologias comunitárias 

participativas; e, Inovação social. O IFRS Campus Sertão participou do evento com uma delegação 

de 14 servidores, oriundos de coordenadores(as) e/ou membros de equipe de execução de ações de 

pesquisa e extensão. 

 

 

3.6.2 - 3º SerTão Aplicado  

 

O 3º SerTão Aplicado, foi realizado nos dias 22 e 23 de outubro, nas dependências do IFRS 

Campus Sertão. O evento contou com a participação de aproximadamente 200 pessoas entre 

acadêmicos (as), servidores, palestrantes e convidados. 

 Realizado anualmente, o evento foi promovido pelas Diretorias de Ensino, Pesquisa e Inovação 

e Extensão do IFRS Campus Sertão, sob orientação da Comissão Organizadora, designada pela 

Portaria nº 346, de 21 de agosto de 2018. Teve como objetivo-geral contribuir para a difusão do 

conhecimento produzido nas dimensões do ensino, pesquisa e extensão e no âmbito das Instituições 

de Ensino Técnico e Superior, além de propiciar o interesse pela produção do conhecimento em todas 

as áreas de natureza tecnológica e humanística, nos âmbitos do ensino, pesquisa e da extensão, com 

vistas à consolidação dos processos institucionais e interinstitucionais; incentivar o estudante a 

difundir os conhecimentos produzidos nos diversos espaços de formação escolar e acadêmica, com o 
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intuito de promover a autonomia, bem como a postura crítica e investigativa, ampliando as 

possibilidades de colaboração e diálogo intra e interinstitucional; propiciar para a comunidade a 

divulgação da produção de conhecimento realizada nos projetos do IFRS Campus Sertão e fomentar 

as discussões sobre a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão. 

Foram apresentados 30 trabalhos vinculados às Ações de Extensão, orientados por 17 

extensionistas. 

 

Quadro 05: Trabalhos de Extensão apresentados no 3º SerTão Aplicado. 

 

Trabalho Apresentadores Coordenador(a) 

Atividades de equoterapia para o município 

de Getúlio Vargas 

Natália de Medeiros 

Falabrette, Lisnardina Carla 

Jacobs 

Marcos Antônio Oliveira 

Atividades artísticas e culturais através de 

danças tradicionais gauchescas 

João Gabriel Assumpção, 

Jonas Alex Nogueira 

Dagmar Pedro Tamanho 

Auxiliando o desenvolvimento de lógica em 

estudantes do ensino fundamental de Escolas 

de Sertão e do distrito Eng. Luiz Englert 

Cristian Doring Molon, João 

Luiz Fernandes da Silva 

Hahn 

Emerson Rogério de 

Oliveira Júnior 

Clínica de defesa sanitária vegetal e a 

identificação de espécies de insetos pragas 

que ocorrem na região Norte do RS 

Verônica Julia Munaretto 

Márcia Aparecida 

Smaniotto 

Divulgando a Profissão do Zootecnista e o 

Curso de Zootecnia do IFRS - Campus Sertão 

Caroline Pereira Ferreira, 

Victoria Baldin Silvestri 

Rosangela Poletto Cattani 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 

COMPUTADORES NA PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SERTÃO 

Bernardo Kraczkowski, 

Leonir Ehmke Junior 

Marcos Antônio de 

Oliveira 

Memorial do IFRS-Campus Sertão: ações 

educativas exposição - “fragmentos da nossa 

história” 

William Gustavo Grosseli 

Elisa Iop 

Programa de Equoterapia – A Inclusão Social 

no IFRS Campus Sertão 

Everton João Manfron, 

Wineton Carlos Girotto 

Marcos Antonio Oliveira 

Ações educativas sobre educação especial na 

perspectiva da inclusão social no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Sul - Campus Sertão 

Roberto Matias Vargas dos 

Santos, Natalia Maschio 

Vanessa Carla Neckel 

Atividades artísticas e culturais através de 

danças tradicionais gauchescas 

William Santiago, Felipe 

Ariel Biasi 

Dagmar Pedro Tamanho 
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Atividades lúdicas no centro de equoterapia 

do cavalo crioulo, buscando o 

desenvolvimento de pessoas com 

necessidades especiais ou vulnerabilidade 

social. 

Larissa Pagote, Taynah 

Cristina Monteiro 

Juliana Marcia Rogalski 

Atividades de Equoterapia para o Município 

de Sertão 

Andressa Raíssa 

Cazmierczak dos Anjos, 

Guilherme Luiz Tibola 

Marcos Antônio Oliveira 

Divulgando a profissão do zootecnista e o 

curso de zootecnia do IFRS - Campus Sertão 

Mainara Mezzomo, Caroline 

Pereira Ferreira 

Rosangela Poletto Cattani 

Importância do ensino de lógica nas escolas 

do ensino fundamental 

Tages Xavier de Souza, Tais 

Antunes 

Emerson Rogério de 

Oliveira Jr 

Memorial do IFRS-Campus Sertão: ações 

educativas exposição - “fragmentos da nossa 

história” 

Luana Soares, Taísa Mulinari 

Elisa Iop 

Produção leiteira e práticas extensionistas 

para melhoria da qualidade do leite* 

Cleimar Grespan, Eduarda 

Lia Amaral Zanchet, Maiara 

Falcade 

Carla Verônica 

Vasconcellos Diefenbach 

Atividades artísticas e culturais através de 

danças tradicionais gauchescas 

Ianara Brunetto Sertoli, 

Luana Borges e Silva  

Dagmar Pedro Tamanho 

Atividades de Equoterapia para os 

Municípios de Coxilha 

Eduardo Saraiva Reis, Flávia 

Forcelini 

Marcos Antônio Oliveira 

Difusão de técnicas e extensão na produção 

de hortaliças utilizando dia de campo em 

parceria com a Emater RS* 

Tamara Heck 

Anderson Luis Nunes 

E-Lixo: ações de descarte, reutilização e 

educação ambiental 

Jocelaine Correia Silva, 

Thainá Andrade 

Lis Ângela De Bortoli 

Implantação de um jardim sensorial no centro 

de Equoterapia do Cavalo Crioulo 

Felipe Bagnara, Luís Miguel 

Carpenedo 

Juliana Marcia Rogalski 

Práticas para melhorias da qualidade e 

higiene do leite 

Eduarda Lia Zanchet, Maiara 

Falcade 

Carla Verônica 

Diefenbach 

Relatos de ações educativas sobre educação 

especial no município de Sertão* 

 Gabriela Báo Rosolen, 

Roberto Matias Vargas dos 

Santos, Natalia Maschio 

Vanessa Carla Neckel 

Atividade Assistida por Animais: interação 

com idosos 

Géssica Andreia dos Santos 

Gatti, Cleidiane Corral 

Juliano Hideo Hashimoto 

Atividades de Equoterapia para a APAE de 

Getúlio Vargas 

Iuri Copstein Cardoso, Artur 

Souza Zanin 

Marcos Antonio Oliveira 
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Atividades de Equoterapia para o Município 

de Vila Lângaro 

Amanda dos Santos, Vinícius 

Marques Pereira 

Marcos Antônio Oliveira 

Consultoria em pecuária leiteira como 

modelo de empresa júnior em zootecnia 

Talita Bonissoni Timbola, 

Lucas Vinicius Cardoso 

Mossi 

Rosangela Poletto Cattani 

Educação ambiental em escolas do ensino 

fundamental* 

Natália Pasqualotto, Lucas 

Berton, Janaina Alessandra 

Cordeiro Souza, Amanda 

Carvalho Fernandes 

Joice Cristini Kuritza 

Gestão de resíduos sólidos em instituição de 

ensino* 

Lucas Berton, Natália 

Pasqualotto, Jaqueline Gois 

Joice Cristini Kuritza 

Práticas socioeducativas e sua contribuição 

no fortalecimento de vínculos de crianças e 

adolescentes 

Andréia Paula Franceschi 

Machado 

Ana Sara Castaman 

* Trabalho destaque da Extensão apresentado no evento. 

 

 Além disso, o IFRS Campus Sertão participou por meio de suas ações extensionistas, em 

diversos eventos de Extensão fomentados pelo IFRS e outras Instituições.  

 

3.6.3 - 3º Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS 

 

O 3º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), realizado em Bento Gonçalves, nos dias 23 e 24 de 

novembro, constitui-se em um espaço de socialização dos conhecimentos produzidos por meio de 

ações de pesquisa, extensão e ensino realizadas nos campi da Instituição e em suas comunidades de 

abrangência e teve por objetivo geral oportunizar um espaço de integração da comunidade acadêmica, 

visando à difusão dos conhecimentos produzidos nos âmbitos da pesquisa, da extensão e do ensino. 

O IFRS Campus Sertão participou do 6º Seminário de Extensão do IFRS – SEMEX 

apresentando 18 trabalhos conforme Quadro 06, sendo dois deles na Sessão de Indissociabilidade. O 

IFRS Campus Sertão participou também da Mostra Cultural, durante o evento, e no encerramento, 

com a Banda ComboS, formada por alunos do Campus, sob orientação do professor Felipe Batistella 

Alvares.  
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Quadro 6: Trabalhos apresentados no 6º Seminário de Extensão do IFRS 

 

Trabalho apresentado Apresentador(a) Coordenador(a) 

Fortalecimento de laços e vínculos: contribuições 

do projeto de extensão 

Andréia Paula 

Franceschi 

Machado 

Ana Sara 

Castamann 

Atividade Assistida por Animais: uma 

experiência com idosos institucionalizados* 

Géssica Andreia dos 

Santos Gatti 

Juliano Hideo 

Hashimoto 

Atividades de Equoterapia para a APAE de 

Getúlio Vargas 

Artur Souza Zanin Marcos Oliveira 

Atividades de Equoterapia para os Municípios de 

Coxilha 

Flávia Forcelini 

 

Marcos Oliveira 

Difundindo a Profissão do Zootecnista e o Curso 

de Zootecnia do IFRS - 

Campus Sertão 

Caroline Pereira 

Ferreira 

Marcos Oliveira 

A lógica auxiliando o ensino matemático nas 

escolas de ensino fundamental 

Tages Xavier de 

Souza 

Emerson Oliveira 

Junior 

Ações educativas sobre educação especial na 

perspectiva da inclusão social 

no município de Sertão - RS 

Gabriela Báo Rosolen Vanessa Neckel 

Atividades artísticas e culturais através de danças 

tradicionais gauchescas 

João Gabriel 

Assumpção 

Dagmar Pedro 

Tamanho 

Memorial do IFRS-Campus Sertão: ações 

educativas exposição - “fragmentos da 

nossa história” 

Luana Soares Elisa Iop 

 

Difusão de técnicas e extensão na produção de 

hortaliças utilizando dia de campo em parceria 

com a Emater RS 

Tamara Heck Anderson Luis 

Nunes 

Práticas para melhoria de higiene e qualidade do 

leite 

Maiara Falcade Carla Veronica 

Manutenção preventiva de computadores na 

prefeitura municipal de Sertão 

Leonir Ehmke Junior Marcos Oliveira 

Tecnologia em gestão ambiental: divulgação do 

curso e fortalecimento da profissão 

Natália Pasqualotto Joice Kuritza 
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frente ao mercado de trabalho 

Jardim Sensorial e Atividades Lúdicas no Centro 

Equoterapia do Cavalo Crioulo 

Felipe Bagnara Juliana Márcia 

Rogalski 

E-Lixo: ações de descarte, reutilização e educação 

ambiental 

Jocelaine Correia 

Silva 

Emerson de Oliveira 

Junior 

Consultoria em Pecuária Leiteira como Modelo 

de Empresa Júnior em Zootecnia* 

Talita Bonissoni 

Timbola 

Rosangela Poletto 

Cattani 

Sessão de Indissociabilidade 

A indissociabilidade no programa de equoterapia 

a inclusão social no IFRS campus Sertão - 

Atividades de Equoterapia para o Município 

de Getúlio Vargas 

Lisnardina Carla 

Jacobs 

Marcos Antonio 

Oliveira 

A indissociabilidade no programa de equoterapia 

a inclusão social no IFRS campus Sertão - 

Atividades de Equoterapia para o Município 

de Vila Lângaro (SEMEX 

Amanda dos Santos 

Winetton Carlos 

Girotto 

Marcos Antonio 

Oliveira 

* Trabalho DESTAQUE no 6º Seminário de Extensão (6ºSEMEX). 

 

3.6.4 - V Jogos dos Institutos Federais da Região Sul - JIFSUL 2018 

 

Os JOGOS DOS INSTITUTOS FEDERAIS – JIF 2018 (Regional e Nacional) é uma 

promoção do Governo Federal, através da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do 

Ministério da Educação e a etapa Região Sul ocorreu no Instituto Realizador –IFRS, Novo Hamburgo, 

RS de 21 a 24 de agosto de 2018. A Proex descentralizou recursos para os campi e Sertão participou 

do evento com um total 20 atletas, sob a supervisão do professor Valério Rossetto. 

 

3.6.5 - 36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul - SEURS 2018 

      

A discente e bolsista da ação de extensão E-Lixo: ações de descarte, reutilização, educação do 

IFRS-Campus Sertão Jocelaine Correia da Silva, coordenada pela professora Lis Ângela De Bortoli, 

apresentou trabalho no 36º Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, realizado no dia 30 

de agosto de 2018, na UFRGS em Porto Alegre.  
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3.6.6 - V Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e Tecnológica da Região Sul 

 

Evento de abrangência regional, a Jornada de Produção Científica da Educação Profissional e 

Tecnológica da Região Sul tem como objetivo a produção científica de pesquisadores, docentes e 

alunos dos Institutos Federais da Região Sul, além de criar um espaço para integração desses 

participantes que atuam na modalidade de Educação Profissional e Tecnológica. 

No ano de 2018, a Jornada foi realizada no Campus Concórdia, do Instituto Federal 

Catarinense, nos dias 07 e 08 de dezembro e contou com a participação de duas discentes do IFRS 

Campus Sertão (Talita Bonissoni Timbola e Géssica Andreia dos Santos Gatti), as quais foram 

destaques nas apresentações do 6º SEMEX de acordo com o Quadro 06 apresentado acima. 

 

3.6.7 - I Encontro de Formação para os Estudantes Membros da CGAE 

 

Os discentes do IFRS Campus Sertão João Gabriel Assumpção, Fernando Luiz Lusa, Edimar 

Gabiati, Tayllana Schwanke Gonçalves e Amanda dos Santos participaram do I Encontro de Formação 

para os Estudantes que compõem as CGAEs, no dia 06 de novembro de 2018, nas dependências da 

Reitoria, na cidade de Bento Gonçalves/RS.  

 

3.7 Apoio à Apresentação de Trabalhos de Extensão em Eventos, no país e no exterior, por 

SERVIDORES EFETIVOS 

 

Anualmente, é publicado Edital de Apoio à Apresentação de Trabalhos de Extensão em 

Eventos, no país e no exterior, por SERVIDORES EFETIVOS, que buscar incentivar e apoiar 

servidores efetivos do IFRS, vinculados obrigatoriamente aos programas/projetos de extensão em 

andamento ou concluídos, na apresentação de trabalhos em eventos, como forma de contribuir para a 

difusão dos conhecimentos produzidos no âmbito das comunidades de abrangência do IFRS.  

Regulamentado pela Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 08, de 16 de outubro de 2015, o 

Programa de auxílio à apresentação de trabalhos de extensão em eventos é gerido pelo próprio 

Campus, considerando a sua matriz e disponibilidade orçamentária. 

Dessa forma, no ano de 2018, por meio do Edital IFRS Campus Sertão Nº 021/2018, de 16 de 

abril de 2018, foi disponibilizado inicialmente o montante de R$19.380,37 (dezenove mil, trezentos e 

oitenta reais e trinta e sete centavos) aos servidores extensionistas que possuíam ações de Extensão 

em andamento.  O valor total utilizado pelos servidores foi de R$ 6.518,70 (seis mil, quinhentos e 

dezoito reais e setenta centavos), conforme o Quadro 09. O recurso remanescente foi disponibilizado 

ao Departamento de Administração e Planejamento para ser utilizado em outras ações. 
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Quadro 09: Auxílio financeiro aos servidores para apresentações de trabalhos de extensão em eventos 

2018. 

 

Servidor solicitante Evento/Local Valor (R$) 

Lis Ângela de Bortoli I Congresso Sul-americano de Resíduos 

Sólidos , em Gramado, RS 

 R$ 1.000,00  

Juliana Marcia Rogalski 69 Congresso Nacional de Botânica, em 

Cuiabá, MT 

 R$ 2.000,00  

Carla V. Diefenbach 8º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, em Natal, RN 

 R$ 2.518,70  

Márcia A. Smaniotto XXVII Congresso Brasileiro e X 

Congresso Latino-Americano de 

Entomologia, em Gramado, RS 

 R$ 1.000,00  

 

 

3.8 Apoio à Apresentação de Trabalhos de Extensão em Eventos, no país e no exterior, por 

ESTUDANTES 

 

Anualmente, é publicado Edital de Apoio à Apresentação de Trabalhos de Extensão em 

Eventos, no país e no exterior, por ESTUDANTES, visa incentivar e apoiar estudantes do IFRS, 

vinculados obrigatoriamente aos programas/projetos de extensão em andamento ou concluídos, na 

apresentação de trabalhos em eventos, como forma de contribuir para a difusão dos conhecimentos 

produzidos no âmbito das comunidades de abrangência do IFRS.  

Regulamentado pela Instrução Normativa PROEX/IFRS nº 09, de 16 de outubro de 2015, o 

Programa de auxílio à apresentação de trabalhos de extensão em eventos é gerido pelo próprio 

Campus, considerando a sua matriz e disponibilidade orçamentária. 

Dessa forma, no ano de 2018, por meio do Edital IFRS Campus Sertão Nº 020/2018, de 16 de 

abril de 2018, foi disponibilizado inicialmente o montante de R$19.380,38 (dezenove mil, trezentos e 

oitenta reais e trinta e oito centavos) aos estudantes extensionistas que participaram como bolsistas 

e/ou voluntários nas ações de Extensão em andamento. O valor total utilizado pelos estudantes foi de 

R$ 3.161,18 (três mil, cento e sessenta e um reais com dezoito centavos), conforme Quadro 10. 
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Quadro 10: Auxílio financeiro à estudante para apresentações de trabalhos de extensão em eventos 

2018. 

 

Estudante solicitante Coord. Projeto Evento/Local Valor (R$) 

Henrique Montemezzo Lis Ângela De 

Bortoli 

I Congresso Sul-americano de 

Resíduos Sólidos , em Gramado, RS 

 R$ 968,92  

Darlan Teilor Dirings 

Cesca 

 8º Congresso Brasileiro de Extensão 

Universitária, em Natal, RN 

 R$ 2.192,26  

 

4. RECURSOS FINANCEIROS 2018 

 

Os recursos financeiros utilizados para atendimento das ações de extensão no ano de 2018 são 

regulamentados pelas seguintes Resoluções do Conselho Superior do IFRS: 

 

 Resolução nº 018, de 03 de março de 2015, que aprova o Programa Institucional de Bolsas de 

Extensão (PIBEX) do IFRS, a qual estabelece o percentual mínimo de 1,5% do recurso da 

matriz orçamentária a ser utilizado fomentando a concessão de Auxílio Financeiro a Estudantes 

– Bolsa de Estudo no País); 

 

 Resolução nº 021, de 03 de março de 2015, que aprova o Programa de Apoio Institucional à 

Extensão (PAIEX), do IFRS, a qual estabelece o percentual mínimo de 1,0% do recurso da 

matriz orçamentária a ser utilizado fomentando e apoiando financeiramente as Ações de 

Extensão. 

 

Segundo a dotação orçamentária do Campus e seguindo as orientações das Resoluções acima 

supracitadas, o Departamento de Extensão utilizou o montante de R$ 124.954,88 (cento e vinte e 

quatro mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) no fomento às ações 

realizadas. 

 

Quadro 11: Recursos financeiros concedidos à execução de Ações de Extensão 2018. 

 

FINALIDADE RECURSO 

PREVISÃO UTILIZADO 

Bolsas de Extensão (PIBEX) R$ 102.900,00 R$ 100.900,00 

Auxílio Institucional à Extensão (PAIEX) R$ 14.375,00 R$ 14.375,00 
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Auxílio a participação em eventos – Servidores R$ 19.380,37 R$ 6.518,70 

Auxílio a participação em eventos - Discentes R$ 19.380,38 R$ 3.161,18 

TOTAL R$ 156.035,75 R$ 124.954,88 

 

 

5. ESTÁGIOS 

 

Os estágios são regulamentados pela Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, a qual o define 

como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 

preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em 

instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e 

dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

Existem duas modalidades de estágio: Estágio Obrigatório e Estágio Não obrigatório. 

O Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma. 

O Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida a 

experiência profissional e curricular do aluno.  

Referente aos estágios, importante ressaltar, que de acordo com os documentos abaixo 

supracitados, é necessária uma readequação, a nível de Campus para atendimento a legislação interna 

vigente, visto que a atividade ainda encontra-se sob responsabilidade do Departamento de Extensão, 

estando assim, em desacordo com os mesmos. 

Dessa forma, no âmbito do IFRS, de acordo com o Capítulo III, Art. 16º da Resolução do 

CONSUP nº 058/2017, que aprova a Política de Extensão do IFRS, tratando sobre “Estágio e 

Emprego”, entende-se que inclui-se à Extensão, as atividades de prospecção e de divulgação de 

oportunidades do mundo de trabalho para os estudantes e egressos do IFRS, bem como a efetivação 

da parceria interinstitucional. 

Além disso, a Resolução nº 086/2017, que aprova a nova Organização Didática do IFRS, 

aponta em seu Art. 91º que o estágio obrigatório é entendido como atividade de ensino, visto que o 

estudante deverá matricular-se no componente curricular correspondente. 

No ano de 2018, foram encaminhados 373 estágios obrigatórios (74%) e não obrigatórios 

(26%) por curso conforme demonstrado no Quadro 12 e na Figura 3. 

 

 

 

 

 

http://ifrs.edu.br/documentos/resolucao-no-058-de-15-de-agosto-de-2017-aprovar-politica-de-extensao-do-instituto-federal-do-rio-grande-do-sul/
http://ifrs.edu.br/documentos/resolucao-no-058-de-15-de-agosto-de-2017-aprovar-politica-de-extensao-do-instituto-federal-do-rio-grande-do-sul/
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Resolucao_058_17_Completa.pdf
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5.1 Estágios 2018 

 

Quadro 12: Encaminhamentos de estágios/curso – 2018. 

 

CURSO OBRIGATÓRIO NÃO OBRIG. TOTAL 

Técnico em Agropecuária 108 9 117 

Técnico em Agropecuária Pontão 18 - 18 

Técnico em Manut. e Suporte em Informática - - 00 

Bacharelado em Agronomia 35 23 58 

Bacharelado em Zootecnia 31 50 81 

Tecnologia em Alimentos 7 2 9 

Tecnologia em Agronegócio 9 2 11 

Tecnologia em Gestão Ambiental 23 8 31 

Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas - - 00 

Licenciatura em Ciências Agrícolas - - 00 

Licenciatura em Ciências Biológicas 12 2 14 

Formação Pedagógica 34 - 34 

TOTAL   373 

 

Figura 3: Encaminhamentos de estágios em 2018. 

74%

26%

Obrigatório

Não Obrigatório
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6. AÇÕES INCLUSIVAS 
 

As Ações Inclusivas são institucionalizadas pela Reitoria do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, por meio da Assessoria de Ações Inclusivas, conforme 

a Portaria nº 51/2012, sendo esta, o órgão responsável pelo planejamento e coordenação das ações 

relacionadas à política de inclusão no IFRS. 

Sua finalidade é promover a cultura da educação para a convivência, a defesa dos direitos 

humanos, o respeito às diferenças, a inclusão, permanência e saída exitosa de pessoas com 

necessidades educacionais específicas para o mundo do trabalho, a valorização da identidade 

étnico-racial, a inclusão da população negra e da comunidade indígena, em todos os setores, 

combate à homofobia, buscando a remoção de todos os tipos de barreiras e formas de 

discriminação. 

 A nível de Campus, existem os Núcleos, que estão subordinados ao Departamento de 

Extensão, sendo estes: 

 - Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNE); 

 - Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI); 

 - Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade (NEPGS). 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 Constatamos que de maneira geral os resultados obtidos em 2018 foram satisfatórios, pois 

as atividades didático-pedagógicas, ações de extensão (projetos, eventos e cursos) foram atendidos 

e desenvolvidos pelos seus respectivos coordenadores em conjunto com o Departamento de 

Extensão. 

 Comparado a outros anos, tivemos um aumento no número de projetos e bolsas, e uma 

maior demanda por recursos a serem aplicados nas ações, como PAIEX e eventos. Foi possível 

contribuir para o crescimento profissional dos bolsistas e voluntários as ações de extensão, assim 

como a participação dos servidores nas equipes de execução de projetos contemplados com bolsas 

e auxílio institucional à Extensão – PAIEX. 

 Foram realizados encaminhamentos de estágios obrigatórios e não obrigatórios para todos 

os cursos em que a disciplina é obrigatória para obtenção do diploma e naquelas onde há 

oportunidades e possibilidade de realizar os estágios não obrigatórios, considerando que o estágio 

é uma forma importante de reforçar a qualificação profissional e curricular. 
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8. SUGESTÕES / NECESSIDADES PARA 2019 
 

- Proporcionar cursos de aperfeiçoamento para servidores do Campus, objetivando a 

melhoria no desempenho profissional, bem como, contribuir para a atuação como 

educadores que todos somos; 

 

- Alocação de mais um (a) servidor(a) no Departamento de Extensão para melhor 

atendimento à comunidade acadêmica, possibilitando assim, ampliação de horário de 

atendimento do referido Departamento (totalizando três servidores efetivos); 

 

- Previsão orçamentária e licitação para aquisição de material permanente (impressora e 

softwares de conversão de material para linguagem Braile), material didático, material 

pedagógico tátil, dentre outros para auxílio e estruturação dos núcleos NEABI, NAPNE e 

NEPGs; 

 

- Readequar algumas atividades do Departamento de Extensão, pois nos anos de 2017 e 2018 

foram discutidos diversos temas e criado novos documentos normativos a nível de IFRS, 

que apontam o real papel da Extensão referente à Convênios (cada convênio deve ser feito 

pelo setor responsável pelo objetivo da Ação) e Estágios (de acordo com OD, é uma 

disciplina que está prevista no PPC dos cursos, sendo caracterizado como atividade de 

Ensino), estabelecendo assim relações com demais departamentos; 

 

 

                                      IFRS Campus Sertão, 1 de fevereiro de 2019. 
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