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1. INTRODUÇÃO 
 

 O presente relatório tem por objetivo apresentar e relatar as atividades desenvolvidas pelo 

Departamento de Extensão, juntamente com os Núcleos (NAPNE, NEABI e  NEPGS), a Coordenação 

de Estágios, Coordenações de Cursos e Ações de Extensão fomentadas pelos programas institucionais, 

durante o ano de 2017, bem como apontar algumas atividades realizadas com alunos, servidores e 

comunidade externa, inseridos (as) e/ou próximos ao Instituto e também, 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 01/01/2017 à 31/01/2018, visto que a partir de 

01/02/2018, assume nova Equipe no Departamento de Extensão. 
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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. 

 

Coordenador-Geral de Extensão: Dagmar Pedro Tamanho (Técnico em Agropecuária); 

Coordenadora de Estágios: Ivone Taderka (Técnica em Assuntos Educacionais); 

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

Desenvolvimento de Sistemas. 

 

* Encontre anexo a este relatório, o resultado da AVALIAÇÃO do Departamento de Extensão 

realizada em 2017. 
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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, fortalecendo 

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

contribuindo para o aprimoramento das atividades de ensino e pesquisa. 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), este que é 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 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). 

 

 

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 e a Instrução 

Normativa PROEX/IFRS nº 07, de 03 de maio de 2013. 

A CGAE é constituída por meio de Portaria emitida pelo Diretor-geral do Campus e deve ser 

composta pelo Coordenador-geral de Extensão (presidente), um representante de cada NIEPE (grandes 

áreas CAPES) e um representante (coordenador) dos núcleos vinculados ao setor de Extensão. 
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No ano de 2017, participaram da CGAE, os membros designados pela Portaria N°055 de 24 de 

fevereiro de 2017 e Portaria Nº 394, de 18 de agosto de 2017 abaixo relacionados: 

 

Presidente 

Dagmar Pedro Tamanho 
 

Representante do NIEPE da Zootecnia 

Heitor José Cervo 
 

Representante do NIEPE das Ciências Agrícolas 

Daniela Batista dos Santos 
 

Representante do NIEPE das Linguagens 

Felipe Batistella Alvares (até 17 de agosto de 2017) 

Deise Caldart Roscioli (de 18 de agosto de 2017 até emissão da Portaria para o ano de 2018) 
 

Representante do NIEPE da Ciência da Computação 

Lis Ângela De Bortoli 
 

Representante do NIEPE das Ciências Biológicas e Ambientais 

Sabrina Rodrigues Sousa 
 

Representante do NIEPE das Ciências Exatas 

Neila de Toledo e Toledo 
 

Representante do NIEPE de Gestão Rural 

Carlos Alberto Imlau 
 

Representante do NIEPE das Ciências Humanas 

Ana Sara Castaman 
 

Representante do NIEPE das Ciências Químicas e de Alimentos 

Susana Pereira de Jesus 
 

Representante dos núcleos (NAPNE) 

João Anselmo Meira 
 

 

Para o próximo ano, a CGAE deverá ser constituída conforme a Resolução nº 054, de 15 de 

agosto de 2017, que aprova Regimento dos Campi do IFRS. 
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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 

e pela Comissão de Gerenciamento das Ações 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. 

 

 

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 2017, foram desenvolvidas, além dos 19 Projetos de Fluxo Contínuo, vinculados ao 

Edital PROEX/IFRS nº041/2016 – Fluxo Contínuo 2017, com fomento às Bolsas de Extensão/Auxílio 

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

sendo estes, basicamente, minicursos e eventos, conforme Quadro 01. 
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Título da ação Coordenador(a) 

Qualidade de vida, saúde, cultura, esporte e lazer - Uma 

possibilidade de desenvolvimento humano no Campus Sertão, seu 

entorno e região 

Leila de Almeida Castillo Iabel 

Qualidade de Vida e Saúde para além do Campus Sertão Leila de Almeida Castillo Iabel 

Formação Continuada: atualização em Educação Física Leila de Almeida Castillo Iabel 

Encontro sobre Ciência e Tecnologia Ambiental Rosilene Rodrigues Kaizer Perin 

Hortas Urbanas no Lar Emiliano Lopes Maria Tereza Bolzon Soster 

Sertão Bilíngue: Núcleo de Idiomas Deise Caldart Roscioli 

XXVI Encontro Cultural e Tradicionalista dos Institutos Federais da 

Região Sul do Brasil 

Dagmar Pedro Tamanho 

7ª Edição da Olimpíada Regional das APAEs João Anselmo Meira 

CatAção - Proposição de melhorias na gestão de resíduos da 

COAMA 

Sabrina Rodrigues Sousa 

Difusão de técnicas na produção de Hortaliças e Extensão no 

Campus Sertão utilizando dia de campo em parceria com a 

Emater/RS 

Anderson Luís Nunes 

Quadro 01: Ações de Fluxo Contínuo 2017. 

 

 

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 2017, foram desenvolvidos, 18 Projetos com Bolsas de Extensão, vinculados ao 

Edital PROEX/IFRS nº042/2016 – Bolsas de Extensão 2017, os quais, disponibilizaram 51 bolsas aos 

alunos do Campus, que realizaram as atividades na comunidade de abrangência do referido Instituto, 

conforme Quadro 02. 

 

Título da ação Coordenador(a) 

Metodologias de Ensino – como a criatividade pode contribuir para 

o processo de ensino e aprendizagem 

Alexandra Ferronato Beatrici 

Apoio motivacional aos estudantes participantes do Lar da Menina 

de Getúlio Vargas 

Ana Sara Castaman 
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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 

Dando visibilidade ao Memorial do IFRS - Campus Sertão: 

exposição Fragmentos da nossa história 

Elisa Iop 

SERTANEARTE: Intervenções artísticas no Distrito Engenheiro 

Luís Englert (Sertão-RS) 

Elisa Iop 

Auxiliando o Desenvolvimento de Lógica em Estudantes do Ensino 

Fundamental de Escolas do Município de Sertão e do Distrito Engº 

Luiz Englert 

Emerson Rogério de Oliveira 

Junior 

Conheça o IFRS Campus Sertão Ivone Taderka 

A Educação Ambiental em uma Unidade de Conservação (UC) – 

Conhecimento, informação e ações extensionistas sobre o Parque 

Natural Municipal de Sertão/RS 

Jeonice Werle Techio 

Implantação de Jardim sensorial na APAE como forma de 

aproximação da natureza e desenvolvimento dos sentidos do corpo 

humano 

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 

Atividades de Equoterapia para os municípios de Sertão e 

Microrregião 

Marcos Antonio de Oliveira 

Manutenção Preventiva de Computadores na Prefeitura Municipal 

de Sertão 

Marcos Antonio de Oliveira 

Quem vai cuidar das “MIMOSAS”? Sucessão familiar na 

Bovinocultura de Leite 

Raquel Breitenbach 

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 

Quadro 02: Ações de Bolsas de Extensão 2017. 
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 No ano de 2017 foi utilizado o montante de R$ 96.300,00 (noventa e seis mil e trezentos reais), 

contemplando 18 projetos de extensão, os quais foram desenvolvidos com o auxílio de 51 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. 

Ao longo do ano, foram necessárias algumas substituições de bolsistas, com isso o número de 

bolsistas totalizou 57 bolsistas que atuaram nos projetos de extensão. 

 

 
Gráfico 01: Número de bolsistas por curso. 
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3.4 VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO 

  

 No ano de 2017, 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. 

 

Título da ação Estudante voluntário 

Metodologias de Ensino – como a criatividade pode contribuir 

para o processo de ensino e aprendizagem 

Arieli Baú 

Atividades artísticas e culturais através de danças tradicionais 

gauchescas 

Felipe Ariel Biasi 

Divulgando a profissão do Zootecnista e o Curso de Zootecnia do 

IFRS Campus Sertão 

Tamara Cecchin Biondo 

Difusão de técnicas na produção de Hortaliças e Extensão no 

Campus Sertão utilizando dia de campo em parceria com a 

Emater/RS 

João Edison Gubiani 

E-lixo: Ações de descarte, reutilização e educação ambiental Raquel de Oliveira Paim 

Pet Terapia no IFRS Campus Sertão Letícia Gava 

A Educação Ambiental em uma Unidade de Conservação (UC) – 

Conhecimento, informação e ações extensionistas sobre o Parque 

Natural Municipal de Sertão/RS 

Paola Silva Matana 

Manutenção Preventiva de Computadores na Prefeitura 

Municipal de Sertão 

Héscar Ismael Sachser Doring 

Práticas para melhorias da qualidade e higiene do leite João Paulo Debona 

Práticas para melhorias da qualidade e higiene do leite Renan Filippi 

Qualidade de vida, saúde, cultura, esporte e lazer: uma 

possibilidade de desenvolvimento humano do Campus Sertão, seu 

entorno e região 

Iuri Dalla Santa Petrolli 

Quadro 03: Voluntários nas Ações de Extensão 2017. 
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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 2017 foi solicitado e aprovado o montante de R$ 26.245,44 (vinte e seis mil, 

duzentos e quarenta e cinco reais com quarenta e quatro centavos), contemplando 06 projetos de 

extensão (quadro 04), vinculados ao Edital PROEX/IFRS nº043/2016 – Auxílio Institucional à 

Extensão 2017, porém, importante ressaltar que este recurso não foi utilizado em sua totalidade, 

ocorrendo a devolução de R$ 6.009,41 (seis mil e nove reais com quarenta e um centavos). 

 

Título da ação Coordenador(a) Valor 

Difusão de técnicas na produção de hortaliças e 

extensão no Campus Sertão utilizando dia de campo 

em parceria com a Emater RS 

Anderson Luis Nunes R$4.800,00  

SERTANEARTE: Intervenções artísticas no 

Distrito Engenheiro Luís Englert (Sertão-RS) 
Elisa Iop R$3.616,48 

Implantação de Jardim sensorial na APAE como 

forma de aproximação da natureza e 

desenvolvimento dos sentidos do corpo humano 

Juliana Marcia Rogalski R$4.800,00 

Pet Terapia no IFRS – Campus Sertão. Juliano Hideo Hashimoto R$4.800,00 

Atividades de Equoterapia para os municípios de 

Sertão e Microrregião. 
Marcos Antônio de Oliveira R$4.800,00 

Quem vai cuidar das “MIMOSAS”? Sucessão 

familiar na Bovinocultura de Leite 
Raquel Breitenbach R$3.428,96 

Quadro 04: Ações de Auxílio Institucional à Extensão 2017. TOTAL R$ 26.245,44 

 

 

3.6 EVENTOS 

  

3.6.1 XIII Encontro de Ex - alunos e Ex - servidores 

 

No ano de 2017, um dos eventos realizados no IFRS Campus Sertão, no âmbito da Extensão, 

foi o XIII Encontro de Ex-alunos e Ex-servidores, que teve sua realização no dia 20 de maio no IFRS 



 
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

14 

 

Campus Sertão em parceria com a Comunidade Nossa Senhora da Salete do Distrito Engenheiro Luiz 

Englert, conforme programação anexa a este relatório. O evento contou com a participação de 

aproximadamente 450 pessoas, tendo como público alvo: servidores, ex-servidores e egressos, 

juntamente com seus familiares.  

 

 

3.6.2 XVI Encontro Cultural e Tradicionalista dos Institutos Federais da Região Sul do Brasil 

 

O principal evento realizado no Campus Sertão do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Sul em 2017 foi o XXVI Encontro Cultural e Tradicionalista dos 

Institutos Federais da Região Sul do Brasil.  

O evento, objetivado em promover o intercâmbio cultural, bem como resgatar os valores 

tradicionais entre os participantes; projetar a cultura popular e tradicional entre os estados, abrindo 

perspectivas de expansão cultural além das nossas fronteiras; promover a harmonia, a integração e o 

respeito, evitando-se a projeção de vaidades e o personalismo entre os participantes; divulgar através 

do encontro, a expressão artística e folclórica de cada região, bem como as atividades desenvolvidas 

pelas prendas e peões, acontece há 26 anos, nos quais, o Campus Sertão participou de todas as edições 

e também foi um dos fundadores/organizadores, desde 1991 juntamente com o 

IFFar Campus Alegrete. 

Participaram 14 instituições públicas federais dos estados do RS e SC, sendo elas: 

- IFFar Campus Alegrete; 

- IFFar Campus Júlio de Castilhos; 

- IFFar Campus Santa Rosa; 

- IFFar Campus Santo Augusto; 

- IFFar Campus São Vicente do Sul; 

- IFC Campus Concórdia; 

- IFC Campus Rio do Sul; 

- IFC Campus Santa Rosa do Sul; 

- IFC Campus Videira; 

- IFRS Campus Bento Gonçalves; 

- IFRS Campus Farroupilha; 

- IFRS Campus Ibirubá; 

- IFRS Campus Sertão; 

- Universidade Federal de Santa Maria. 
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Nos dois dias do encontro, as 14 delegações de instituições de ensino públicas federais que 

participam da programação (Anexo 02), cultivaram a música, a dança e a cultura gaúcha nas 

apresentações artísticas e nas gincanas integradoras. Mais de 400 pessoas participaram da intensa 

programação nos dias 13 e 14 de outubro. 

Apresentações de invernadas, gincanas, provas campeiras e bailanta agitaram 

o Campus Sertão. 

  

Agradecimento 

Em nome da Comissão Organizadora, gostaria de agradecer imensamente o apoio da Prefeitura 

Municipal de Sertão, ao Diretor-geral do IFRS Campus Sertão, a Pró-reitoria de Extensão do IFRS, 

aos meus colegas servidores e demais colaboradores na organização do evento, que não mediram 

esforços, abriram mão de passar o feriado com suas famílias e dedicaram um tempo precioso, além da 

sua jornada de trabalho, fazendo um excelente trabalho e contribuindo assim, para que o evento 

alcançasse tamanho sucesso, ficando marcado mais uma vez, na história dos "Encontrões", e 

do Campus Sertão, no ano em que completou 60 anos. 

  

"Desde o início, estivemos unidos e soubemos dividir as tarefas, as responsabilidades e todo o 

trabalho em geral. Fomos uma equipe unida e hoje chegou a hora de dividirmos as congratulações 

pelo triunfo. A todos agradeço, pois sem cada um de vocês ao meu lado, sei que nada seria ou 

conquistaria, assim todos juntos fazemos a diferença e tudo podemos. Ao dividirmos o trabalho 

multiplicamos as possibilidades de triunfo. Esta conquista é de todos, e todos e cada um de nós está 

hoje de parabéns" (Dagmar Pedro Tamanho). 

  

Depoimentos 

"O Encontro Cultural e Tradicionalista, carinhosamente chamado de Encontrão é um momento 

único, especial que nos proporciona entre tantas coisas, o culto às nossas tradições, a troca de 

experiências entre jovens e colegas oriundos de vários " rincões" do RS e SC. Nesses dias de saudável 

convivência, se observa a alegria, troca de conhecimentos, integração e elos de amizade que vão se 

consolidando ao longo do tempo. Nesse ano de 2017 tivemos como anfitrião o Campus Sertão, 

pioneiro juntamente com o Alegrete na criação desse evento que já está "na estrada" há 26 anos. 

Tivemos dois dias plenos de atividades e alegrias, apresentações artísticas e culturais maravilhosas, 

muita integração e a certezas que não é à toa que esse evento está há tanto tempo contribuindo na 

formação de cidadãos que prezam pelas suas raízes e cultura. Parabéns ao Campus Sertão pela 

organização excelente, pela acolhida fraternal que fez com que cada um e cada uma se sentisse em 

casa. Que venha o próximo e que possamos seguir adelante cultivando e enaltecendo as nossas 
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tradições." Glaucia Rozane Jaques da Rosa - Coordenadora do DTG Herança Farrapa - 

IFFar Campus Alegrete. 

  

"2017, o "Encontrão da Integração", o "Encontrão Raiz". Poderíamos assim traduzir a 

percepção que nós encontreiros tivemos desta edição. Nos alojamentos, nas provas, nas apresentações 

e nas rodas de conversa, a amizade (velhas e novas) e o companheirismo estiveram presentes no culto 

as tradições gaúchas que unem os dois estados. Um evento realizado de amigos para amigos, que 

vivem longe um do outro, mas que sentem-se em casa quando estão juntos. Sertão já deixa saudades, 

pois de modo especial, soube resgatar a alma do Encontrão." Rogério Krause - Encontreiros do CTG 

Rincão dos Guris - IFC Campus Rio do Sul. 

  

"O Encontrão representa um momento singular de integração com pessoas das diversas regiões 

do Rio Grande do Sul, numa grande festa, onde o que menos importa é a competição. O Encontrão de 

2017 foi fantástico. Muito bem organizado, muita hospitalidade do Campus Sertão, organizador do 

evento e grandes amizades a serem cultivadas pelos próximos encontros." Luciano Pes - DTG Noel 

Guarany - UFSM. 

 

   

3.6.3 2º SerTão Aplicado  

 

O 2º SerTão Aplicado, foi realizado nos dias 16 e 17 de outubro, nas dependências do IFRS 

Campus Sertão e Centro Cultural Municipal de Sertão. O evento contou com a participação de 

aproximadamente 200 pessoas, sendo estas, 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 404, de 28 de agosto de 2017. 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 

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. 



 
DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

17 

 

Foram apresentados 31 trabalhos vinculados às Ações de Extensão, orientados por 17 

extensionistas. 

 

Trabalho Apresentadores Coordenador(a) 

A Educação Ambiental em uma Unidade 

de Conservação (UC) – Conhecimento, 

informação e ações extensionista sobre o 

Parque Natural Municipal de Sertão/RS 

Roberta Saldanha Gradin 

e Mateus Klein Machado 

Jeonice Werle Techio 

Atividades de Equoterapia para os 

municípios de Sertão e Microrregião 

Ariane da Silva Flores e 

Andressa Raíssa 

Cazmierczak dos Anjos 

Marcos Antonio de 

Oliveira 

Atividades de Equoterapia para os 

municípios de Sertão e Microrregião 

Bruno da Rosa Girardi e 

Maurílio Luiz Finatto 

Marcos Antonio de 

Oliveira 

Atividades de Equoterapia para os 

municípios de Sertão e Microrregião 

Vinícius Noll e Mateus 

Tessaro 

Marcos Antonio de 

Oliveira 

Ações Educativas sobre Educação 

Especial na perspectiva da Inclusão 

Social no Município de Sertão 

Roberto Matias Vargas 

dos Santos e Fabio Júnior 

Nunes de Ramos 

Vanessa Carla Neckel 

Ações Educativas sobre Educação 

Especial na perspectiva da Inclusão 

Social no Município de Sertão 

Anderson Roman Pires Vanessa Carla Neckel 

Práticas para melhorias da qualidade e 

higiene do leite 

Darlan Teilor Dirings 

Cesca e Gian Lucas 

Scaravelli 

Carla Verônica 

Vasconcellos 

Diefenbach 

Divulgando a profissão do Zootecnista e 

o Curso de Zootecnia do IFRS – Campus 

Sertão 

Alice Eduarda de Almeida Rosângela Poletto 

Cattani 

Auxiliando o desenvolvimento de lógica 

em estudantes do Ensino Fundamental de 

Escolas do Município de Sertão e do 

Distrito Eng. Luiz Englert 

Cristian Doring Molon e 

Luiz Gustavo Orso dos 

Santos 

Emerson Rogério de 

Oliveira Júnior 

Auxiliando o desenvolvimento de lógica 

em estudantes do Ensino Fundamental de 

Escolas do Município de Sertão e do 

Distrito Eng. Luiz Englert 

Nathaliê Chimento 

Sbeghen e Diane Gaiatto 

Emerson Rogério de 

Oliveira Júnior 

Atividades artísticas e culturais através 

de Danças Tradicionais Gauchescas 

João Gabriel Assumpção e 

Adriel Fahl 

Dagmar Pedro Tamanho 

Atividades artísticas e culturais através 

de Danças Tradicionais Gauchescas 

Ianara Brunetto Sertolli e 

Nadálin Yandra Botton 

Dagmar Pedro Tamanho 
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Atividades artísticas e culturais através 

de Danças Tradicionais Gauchescas 

William Riboldi Santiago 

e Felipe Ariel Biasi 

Dagmar Pedro Tamanho 

Consultoria em pecuária leiteira como 

modelo de Empresa Júnior em Zootecnia 

Bruno dos Santos da 

Silveira 

Rosângela Poletto 

Cattani 

Consultoria em pecuária leiteira como 

modelo de Empresa Júnior em Zootecnia 

Caroline Pereira Ferreira e 

Cleimar Grespan 

Rosângela Poletto 

Cattani 

E-lixo: ações de descarte, reutilização e 

educação ambiental 

Émerson Leonardo 

Lazzari Ascari e Jocelaine 

Correia da Silva 

Lis Ângela de Bortoli   

E-lixo: ações de descarte, reutilização e 

educação ambiental 

Henrique Montemezzo e 

William Gustavo Grosseli 

Lis Ângela de Bortoli   

E-lixo: ações de descarte, reutilização e 

educação ambiental 

Michel Douglas 

Gonçalves 

Lis Ângela de Bortoli   

Dando visibilidade ao Memorial do IFRS 

– Campus Sertão: exposição Fragmentos 

da nossa história 

Juan Alexandre Oliveira 

da Silva e Fernanda Souza 

de Oliveira 

Elisa Iop 

Dando visibilidade ao Memorial do IFRS 

– Campus Sertão: exposição Fragmentos 

da nossa história 

Gabriel Costa Siqueira Elisa Iop 

Qualidade de vida, saúde, cultura, 

esporte e lazer: uma possibilidade de 

desenvolvimento humano do Campus – 

Sertão, seu entorno e região 

Iuri Dalla Santa Petrolli Leila de Almeida 

Castillo Iabel 

SERTANEARTE: intervenções 

artísticas no Distrito Engenheiro Luiz 

Englert (Sertão/RS)* 

Alex de Conto 

Zampirom e Ana Paula 

Rezzadori 

Elisa Iop 

Quem vai cuidar das mimosas? Sucessão 

Familiar na bovinocultura de leite 

Caroline Citta Mazocco e 

Janaína Sauthier 

Raquel Breitenbach 

Quem vai cuidar das mimosas? Sucessão 

Familiar na bovinocultura de leite 

Gabriela Cenedeze Raquel Breitenbach 

Pet Terapia no IFRS – Campus Sertão Daniela Aléxia Talian e 

Renata Affeldt Dada 

Juliano Hideo 

Hashimoto 

Pet Terapia no IFRS – Campus Sertão Cleidiane Corral e 

Géssica de Oliveira 

Ferrasso 

Juliano Hideo 

Hashimoto 

Conheça o IFRS – Campus Sertão Jaqueline de Souza e 

Nathalia Taís Rossetto 

Ivone Taderka 

Manutenção preventiva de computadores 

na Prefeitura Municipal de Sertão 

Alan Lopes e Leonir 

Ehmke Junior 

Marcos Antonio de 

Oliveira 
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Metodologias de Ensino – como a 

criatividade pode contribuir para o 

processo de ensino e aprendizagem 

Paola Silva Matana Alexandra Ferronato 

Beatrici 

Implantação de Jardim sensorial na 

APAE como forma de aproximação da 

natureza e desenvolvimento dos sentidos 

do corpo humano 

Jonas Alex Nogueira e 

Rodrigo Oliveira Lamb 

Juliana Márcia Rogalski 

Apoio Motivacional aos Estudantes 

Participantes do Lar da Menina de 

Getúlio Vargas 

Janete Araújo Ana Sara Castaman 

Quadro 05: Trabalhos de Extensão apresentados no 2º SerTão Aplicado. 

* 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.  

 

 

3.6.4 7ª Edição da Olimpíada Regional das APAEs 

 

O Campus Sertão do IFRS, juntamente com o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE), sediou no dia 20 de outubro de 2017, a 7ª Edição 

da Olimpíada Regional das APAEs.  

O evento teve como principais objetivos, oportunizar as pessoas com deficiência intelectual e 

múltipla demonstrem suas habilidades para as atividades esportivas nas mais diversas modalidades, 

além de proporcionar momentos de interação social e promover ações inclusivas no IFRS - Campus 

Sertão.  

Nessa edição, o evento reuniu mais de 200 participantes, entre organizadores e atletas, 

oriundos de oito municípios da região norte, sendo estes: Aratiba, Barão de Cotegipe, Erechim, 

Gaurama, Getúlio Vargas, Mariano Moro, Sananduva e Sertão 

 

 

3.6.5 2º Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do IFRS 

 

O 2º 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 10 e 11 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 
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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 4º Seminário de Extensão do IFRS – 4º SEMEX 

apresentando 15 trabalhos conforme Quadro 06 e também apresentou 02 trabalhos na 4º Mostra 

Cultural por meio do CTG Tropeiros da Cultura, vinculado ao projeto de Extensão “Atividades 

artísticas e culturais através de danças tradicionais gauchescas”, coordenado pelo servidor Dagmar 

Pedro Tamanho e “Sertanearte: intervenção artística no 2º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do 

IFRS”, coordenado pela Profª. Elisa Iop. 

 

Trabalho apresentado Apresentador(a) Coordenador(a) 

Consultoria em pecuária leiteira como modelo de 

empresa júnior em zootecnia 

Caroline Pereira 

Ferreira 

Rosângela Poletto 

Cattani Raquel 

Breitenbach 

Manutenção preventiva de computadores na 

Prefeitura Municipal de Sertão* 

Alan Lopes Marcos Antônio de 

Oliveira 

Conheça o IFRS Campus Sertão Jaqueline de Souza Ivone Taderka 

Implantação de jardim sensorial na APAE como 

forma de desenvolvimento dos sentidos e do corpo 

humano 

Rodrigo de Oliveira 

Lamb 

Juliana Márcia 

Rogalski 

Atividade assistida por animais no Lar dos Idosos 

de Getúlio Vargas 

Cleidiane Cooral Juliano Hídeo 

Hashimoto 

Equoterapia como proposta de intervenção social 
Ariane Silva Flores Marcos Antônio de 

Oliveira 

Dando visibilidade ao memorial do IFRS – 

Campus Sertão: exposição fragmentos da nossa 

história 

Fernanda Souza de 

Oliveira 

Elisa Iop 

Metodologias de ensino e práticas pedagógicas 

viáveis para o processo de aprendizagem 

Paola Silva Matana Alexandra Ferronato 

Beatrici 

Práticas para melhorias da qualidade e higiene 

do leite* 

Darlan Teilor 

Dirings Cesca 

Carla Verônica V. 

Diefenbach 

E-Lixo: ações de descarte, reutilização e 

educação ambiental* 

Henrique 

Montemezzo 

Lis Ângela De 

Bortoli 

A educação ambiental como uma estratégia de 

preservação do Parque Natural Municipal de 

Sertão 

Roberta Saldanha 

Gradin 

Jeonice Werle 

Techio 
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Sertanearte: intervenções artísticas no distrito de 

Engenheiro Luís Englert – Sertão (RS) 

Alex Deconto 

Zampiron 

Elisa Iop 

Atividades artísticas e culturais através de danças 

tradicionais gauchescas 

Ianara Brunetto 

Sertoli 

Dagmar Pedro 

Tamanho 

Qualidade de vida, saúde, cultura, esporte e lazer: 

uma possibilidade de desenvolvimento humano do 

Campus – Sertão, seu entorno e região 

Iuri Dalla Santa 

Petrolli 

Leila de Almeida 

Castillo Iabel 

Quem vai cuidar das “MIMOSAS”: Sucessão 

Familiar na Bovinocultura de Leite* 

Caroline Citta 

Mazocco 

Raquel 

Breitenbach 

Quadro 06: Trabalhos apresentados no 5º Seminário de Extensão do IFRS. 

* Trabalho DESTAQUE no 5º Seminário de Extensão (5ºSEMEX). 

 

 

3.6.6 1º Encontro de Pesquisadores e Extensionistas do IFRS 

 

O IFRS realizou no ano de 2017, o 1º Encontro de Pesquisadores e Extensionistas,  nos dias 

26 e 27 de junho, em Bento Gonçalves. O evento teve como objetivo, capacitar os servidores em 

assuntos atinentes à pesquisa e à extensão, com ênfase no empreendedorismo e na inovação. 

Foram realizadas palestras com os temas: "Inovação Tecnológica", com o professor Marcio 

Roberto Machado da Silva, presidente da Rede Gaúcha de Incubadora de Empresas e Parques 

Tecnológicos; "A missão dos IFs: Inovação & Empreendedorismo + Tecnologia Social & 

Autogestão", com o professor Renato Peixoto Dagnino, da Unicamp; e "Empreendedorismo", com o 

professor Tadeu Pissinati Sant'Anna, assessor para implantação de polos de inovação do Instituto 

Federal do Espírito Santo. Contou também com a sessão "Expanda sua Ideia", baseada no 

modelo Pitch Elevator - formato de apresentação utilizado para demonstrar uma ideia em poucos 

minutos, "vendendo" um projeto aos ouvinte e também minicursos e a palestra "Escritório de Projetos 

de Inovação e Desenvolvimento Integrado", com o reitor substituto do IFRS, Amilton de Moura 

Figueiredo, e os professores Anderson Ricardo Yanzer Cabral e Diego Monte Blanco.  

O IFRS Campus Sertão, participou do evento com uma delegação de 21 servidores, oriundos 

de coordenadores(as) e/ou membros de equipe de execução de ações de pesquisa e extensão. 
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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 2017, por meio do Edital IFRS Campus Sertão Nº 018/2017, de 24 de 

abril de 2017, foi disponibilizado inicialmente o montante de R$18.051,35 (dezoito mil, cinquenta e 

um reais e trinta e cinco centavos) aos servidores extensionistas que possuíam ações de Extensão em 

andamento. Tendo em vista a ocorrência de cortes orçamentários, foi necessário reajustar o valor para 

R$ 4.472,18 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais com dezoito centavos). 

O valor total utilizado pelos servidores foi de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), conforme 

quadro 09. O recurso remanescente foi disponibilizado ao Departamento de Administração e 

Planejamento para ser utilizado em outras ações. 

 

SERVIDORES 

Servidor solicitante Evento/Local Valor(R$) 

Lis Ângela De Bortoli VII Computer On The Beach 

Florianópolis-SC 

R$ 1.200,00 

Lis Ângela De Bortoli VIII Congresso Brasileiro de Estudos 

Ambientais e de Saneamento 

Campo Grande-MS 

R$ 2.000,00 

 TOTAL R$ 3.200,00 

Quadro 09: Auxílio financeiro aos servidores para apresentações de trabalhos de extensão em eventos 

2017. 
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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 2017, por meio do Edital IFRS Campus Sertão Nº 017/2017, de 24 de 

abril de 2017, foi disponibilizado inicialmente o montante de R$18.051,35 (dezoito mil, cinquenta e 

um reais e trinta e cinco centavos) aos estudantes extensionistas que participaram como bolsistas e/ou 

voluntários nas ações de Extensão em andamento. Tendo em vista a ocorrência de cortes 

orçamentários, foi necessário reajustar o valor para R$ 4.472,18 (quatro mil, quatrocentos e setenta e 

dois reais com dezoito centavos). 

O valor total utilizado pelos estudantes foi o valor total disponível, ou seja, foram utilizados 

R$ 4.472,18 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais com dezoito centavos), conforme quadro 

10. 

 

ESTUDANTES 

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

Henrique Montemezzo Lis Ângela De 

Bortoli 

VII Computer On The Beach – 

Florianópolis-SC 

R$ 1.200,00 

Leandro Sabei Rosângela 

Poletto Cattani 

London International Youth Science 

Forum – Londres / Reino Unido 

R$ 2.814,08 

Roberta Saldanha 

Gradin 

Jeonice Werle 

Techio 

IX FBEA e IV ECEA UNIVALI 

Balneário Camboriú 

R$ 458,10 

  
TOTAL R$ 4.472,18 

Quadro 10: Auxílio financeiro à estudante para apresentações de trabalhos de extensão em eventos 

2017. 
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4. RECURSOS FINANCEIROS 2017 
 

Os recursos financeiros utilizados para atendimento das ações de extensão no ano de 2017 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$ 124.288,21 (cento e vinte e 

quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e um centavos) no fomento às ações realizadas. 

 

FINALIDADE RECURSO 

PREVISÃO UTILIZADO 

Bolsas de Extensão (PIBEX) R$ 97.300,00 R$ 96.300,00 

Auxílio Institucional à Extensão (PAIEX) R$ 26.245,44 R$ 20.316,03 

Auxílio a participação em eventos – Servidores R$ 4.472,18 R$ 3.200,00 

Auxílio a participação em eventos - Alunos R$ 4.472,18 R$ 4.472,18 

TOTAL R$ 132.489,80 R$ 124.288,21 

Quadro 11: Recursos financeiros concedidos à execução de Ações de Extensão 2017. 
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5. ESTÁGIOS 
 

Os estágios são regulamentados pela Lei nº11.788, 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 nº086/2017, 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. 

 

 
 

 

 

 

 

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
http://ifrs.edu.br/documentos/resolucao-no-086-de-17-de-outubro-de-2017-aprovar-as-alteracoes-na-organizacao-didatica-do-ifrs/
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/10/Resolucao_086_17_Completa.pdf
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5.1 Estágios 2017 

 

CURSO OBRIGATÓRIO NÃO OBRIG. TOTAL 

Técnico em Agropecuária 90 32 121 

Técnico em Agropecuária Pontão - - 00 

Técnico em Manut. e Suporte em Informática - - 00 

Bacharelado em Agronomia 34 35 69 

Bacharelado em Zootecnia 17 35 52 

Tecnologia em Alimentos 11 10 21 

Tecnologia em Agronegócio 04 05 09 

Tecnologia em Gestão Ambiental 14 07 21 

Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas - - 00 

Licenciatura em Ciências Agrícolas - - 00 

Licenciatura em Ciências Biológicas - - 00 

Formação Pedagógica 28 - 28 

TOTAL   322 

Quadro 12: Encaminhamentos de estágios/curso – 2017. 
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Gráfico 02: Encaminhamentos de estágios obrigatórios/curso – 2017. 
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Gráfico 03: Encaminhamentos de estágios não obrigatórios/curso – 2017. 
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Gráfico 04: Quantitativo de estágios obrigatórios e não obrigatórios encaminhados em 2017. 

 

 

5.2 Estágios encaminhados em 2018 até a data de 26/01/2018 

 

CURSO OBRIGATÓRIO NÃO OBRIG. TOTAL 

Técnico em Agropecuária 105 08 113 

Técnico em Agropecuária Pontão - - - 

Técnico em Manut. e Suporte em Informática - - - 

Bacharelado em Agronomia 04 19 23 

Bacharelado em Zootecnia 36 10 46 

Tecnologia em Alimentos 01 - 01 

Tecnologia em Agronegócio 01 - 01 

Tecnologia em Gestão Ambiental 01 01 02 

Tecnologia em Análise e Desenv. de Sistemas - - - 

Licenciatura em Ciências Agrícolas - - - 

Licenciatura em Ciências Biológicas - - - 

Formação Pedagógica - - - 

TOTAL   186 

Quadro 13: Encaminhamentos de estágios/curso até a data do relatório 2018 (26/01/2018). 

198
124

Estágios 2017

Estágio Obrigatório

Estágio 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). 

 

 

6.1 NAPNE 

 

O NAPNE é criado por meio de Portaria interna e regulamentado por meio da Resolução 

Consup nº 020/2014. 

O Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNE) é um 

facilitador e disseminador de ações inclusivas, buscando não apenas a inclusão de alunos com 

necessidades educacionais específicas nos bancos escolares, mas, também, sua permanência e 

saída exitosa para o mundo do trabalho, atuando no ensino, na pesquisa e na extensão. 

 

 

6.2 NEABI 

 

 O NEABI é criado por meio de Portaria interna e regulamentado por meio da Resolução 

Consup nº 021/2014. 

http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/07/201576175921542dou28fev2012_-_designacao_andrea_2.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Resolucao-20-14.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Resolucao-20-14.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Resolucao_21_14.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/09/Resolucao_21_14.pdf
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 O Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena (NEABI) é um setor propositivo e 

consultivo que estimula e promove ações de Ensino, Pesquisa e Extensão orientadas à temática 

das identidades e relações étnico-raciais, especialmente quanto às populações afrodescendentes e 

indígenas, no âmbito da instituição e em suas relações com a comunidade externa. 

 

 

6.3 NEPGS 

 

O NEPGS é criado por meio de Portaria interna e regulamentado por meio da Resolução Consup 

nº 037/2017. 

 O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Gênero e Sexualidade – NEPGS é um setor 

propositivo e consultivo que estimula e promove ações de Ensino, Pesquisa e Extensão orientadas 

à temática da educação para a diversidade de gênero e sexualidade.  

https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/2017617145038539resolucao_037_17_completa.pdf
https://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/2017617145038539resolucao_037_17_completa.pdf
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7. CONCLUSÃO 
 

 Constatamos que de maneira geral os resultados obtidos em 2017 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 uma redução no número de projetos e bolsas, justificado 

principalmente pela redução do orçamento, bem como, pelo surgimento dos Projetos de Ensino, 

sendo que muitos destes estavam lotados na Extensão em edições anteriores por não possuir Editais 

vigentes de Ensino. Foi possível contribuir para o crescimento profissional e pessoal de 57 alunos 

bolsistas (número geral contando substituições) e 11 alunos voluntários as ações de extensão, 

assim como a participação de 42 servidores nas equipes de execução de projetos e 19 

coordenadores(as) de projetos contemplados com bolsas e auxílio institucional à Extensão – 

PAIEX. 

 Foram realizados encaminhamentos de estágios obrigatórios para todos os cursos em que 

a disciplina é obrigatória para obtenção do diploma, sendo que no curso Técnico em Agropecuária, 

sobraram oportunidades de estágios, assim como, também ocorreu o encaminhamento de estágios 

não obrigatórios para os (as) alunos (as) que demonstraram interesse em reforçar sua qualificação 

profissional e curricular. 
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8. SUGESTÕES / NECESSIDADES PARA 2018 
 

- 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 no ano de 2017 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; 

 

- Disponibilização de uma vaga de estágio interna para auxílio aos Núcleos nas atividades 

com os alunos que necessitam de atendimento. 

 

                                      IFRS Campus Sertão, 26 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

Dagmar Pedro Tamanho 

Coordenador-geral do Departamento de Extensão 

IFRS Campus Sertão 

Portaria nº 147/2016  
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9. ANEXOS 
 

8.1 ANEXO 1 – Programação XIII Encontro de Ex-Alunos e Ex-servidores 
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8.2 ANEXO 2 – XVII Encontro Cultural e Tradicionalista dos IF’s da Região Sul do Brasil 
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8.3 ANEXO 3 – Avaliação do Departamento de Extensão (atividades e equipe – Período de avaliação – 25/07/2017 à 25/08/2017) 

 

 

Gráfico 05: Público da avaliação. 
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Gráfico 06: Respostas aos itens avaliados. 
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Gráfico 07: Nota atribuida pelos avaliadores. 


