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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às treze horas e trinta minutos,                    
na Sala 201 (duzentos e um), no prédio da Reitoria, localizado na Rua General Osório, 348                
(trezentos e quarenta e oito), 2º (segundo) andar, Bento Gonçalves/RS, foi realizada a Primeira              
Reunião Ordinária do Comitê de Extensão (COEX) do Instituto Federal de Educação, Ciência e              
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A sessão foi convocada pelo Pró-reitora de Extensão do                
IFRS, Marlova Benedetti, pela Pró-reitora de Extensão Adjunta, Daiane Toigo Trentin, e            
secretariada no turno da manhã pela Diretora de Extensão, Leila Schwarz, e no turno da tarde pela                 
servidora, Rosângela Ferreira. Estiveram presentes os seguintes representantes dos Comitês de           
Extensão: Cleiton Luiz Freitas de Oliveira (Campus Alvorada), Raquel Scotton (Campus Bento            
Gonçalves), Jefferson Haag (Campus Caxias do Sul), Murillo Pereira Azevedo (Campus Farroupilha),            
Moisés Nivaldo Cordeiro (Campus Ibirubá), Cláudius Jardel Soares (Campus Osório), Celson Roberto            
Canto Silva (Campus Porto Alegre), Roberto Carlos Pereira (Campus Rio Grande), Camila Correa             
(Campus Rolante), Rosangela Poletto Cattani (Campus Sertão), Vanderlei Nestor Koefender          
(Campus Vacaria), Adriana Tedesco (Campus Veranópolis) e Cláudio Fioreze (Campus Viamão). A            
reunião foi convocada com a seguinte pauta: 1. Edital do Programa de Apoio Institucional à             
Extensão (PAIEX); 2. Edital do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX); 3. Edital              
do Programa de Apoio Institucional à Extensão Ações Afirmativas (PAIEX-AF); 4. Edital de Apoio a              
Projetos Indissociáveis de Pesquisa, Ensino e Extensão nos campi do IFRS; 5. Edital de Apoio às                
Ações de Permanência e Êxito; 6. VI Jogos do IFRS; 7. Encontrão Tradicionalista; 8. II Festival                
#MundoIFRS; 9. Núcleo de Memória; 10. Mural de bolsas e oportunidades; 11. Projeto             
“Rondonzinho”; 12. Projeto de visitação aos campi; 13. Instrução Normativa de Prestação de             
Contas; e 14. Assuntos Gerais. Iniciada a pauta, informou-se que caberá aos coordenadores ou              
diretores de extensão a revisão em erros impeditivos para a homologação das propostas             
submetidas aos editais de fomento interno e os mesmos estejam disponíveis neste período, para o               
caso de necessidade de contato por parte da Pró-reitoria de Extensão (Proex). Deliberou-se acerca              
de datas, documentos, relatórios, erros cometidos nos processos anteriores, definição para a carga             
horária das ações, cronograma das subfases e demais itens dos editais PAIEX, PIBEX e PAIEX-AF.               
Explicou-se a composição e atribuições da Comissão Integrada de ensino, Pesquisa e Extensão             
(CIEPE), referente ao Edital de Apoio a Projetos Indissociáveis de Pesquisa, Ensino e Extensão nos               
campi do IFRS. Comunicou-se que o Edital de Apoio às Ações de Permanência e Êxito será gerido                 
pelo Ensino, mas por envolver atividades de cultura e esportes contará também com a participação               
da Extensão. Os Jogos do IFRS se darão em dois eventos diferentes: VI Jogos do IFRS e Jogos                  
Cooperativos. Informou-se que não haverá jogos regionais no corrente ano, mas apenas a fase              
nacional, a ser realizada em duas etapas nos períodos de vinte e nove de setembro a quatro de                  
outubro e sete de outubro a doze de outubro, com a participação de noventa atletas por                
instituição, na cidade de Guarapari no Espírito Santo. Os VI Jogos do IFRS estão previstos para 12                 



(doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) de julho, no campus Sertão, com as seguintes modalidades:               
atletismo, basquetebol, futebol, futsal, handebol, tênis de mesa, voleibol e vôlei de praia. Serão              
ofertadas 20 (vinte) vagas para cada um dos dois eventos, totalizando 40 (quarenta) vagas por               
campi. As despesas serão custeadas pela Pró-reitoria de Extensão. Deu-se seguimento à pauta,             
explanando-se sobre o XXVIII Encontro Cultural e Tradicionalista das Instituições Federais da            
Região Sul, a ser realizado nos dias 26 (vinte e seis) e 27 (vinte e sete) de outubro de dois mil e                      
dezenove, no Parque Centenário Farroupilha de Porto Alegre, sob a organização do Campus Bento              
Gonçalves, Campus Farroupilha e Proex e com participação do IFRS, IFFAR, IFSUL, IFSC, IFC e               
Universidades Federais da Região Sul. Discorreu-se acerca do nome do evento, o qual se entendeu               
que não representaria a diversidade das culturas que compõem os estados do sul do Brasil, sendo                
definido por consenso a sugestão de Encontro da Cultura Tradicionalista. Para falar sobre o II               
Festival #MundoIFRS, fez-se presente a servidora Raquel Selbach Machado Colombo, do           
Departamento de Comunicação da Reitoria, que explicou que o evento foi ampliado para o              
presente ano, tanto em dias de realização, como em número de atividades. O evento de música,                
teatro, dança, artes visuais e cinema, será realizado nos dias 28 (vinte e oito) e 29 (vinte e nove) de                    
junho, no Campus Restinga. Ficará a cargo de cada campus a alimentação e o transporte dos                
estudantes. Raquel ressaltou que a atividade participante necessita estar cadastrada no           
 Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGProj) até 31 (trinta e um) de março do corrente                
ano, como Ensino ou Extensão. Apresentou ainda a identidade visual do evento e divulgou o               
período de inscrições de 15 (quinze) a 30 (trinta) de abril. Passou-se ao Edital IFRS nº 03/2019,                 
referente à Bolsa Institucional para Mobilidade Estudantil Internacional para Portugal (IPB),           
informando-se sobre mudança nos documentos exigidos, alteração nas datas de envio das            
candidaturas e necessidade de encaminhamento de passaporte antecipadamente. As dúvidas          
deverão ser encaminhadas para o e-mail da Assessoria de Assuntos Internacionais com menção ao              
edital. A seguir, fizeram-se presentes o Reitor, Júlio Xandro Heck, o Pró-reitor de Desenvolvimento              
Institucional, Amilton de Moura Figueiredo, e o Diretor de Tecnologia da Informação da Reitoria,              
César Germano Eltz, para fazer o lançamento oficial do Mural de Oportunidades do IFRS - uma                
demanda dos estudantes - destinado à divulgação de oportunidades de estágios e bolsas.             
Destacou-se a importância deste espaço para os estudantes, o esforço integrado de vários setores              
para sua realização e a importância da colaboração dos campi, através da alimentação das              
informações no referido portal. Os coordenadores de extensão presentes fizeram sugestões           
quanto ao endereço e servidor responsável para contato na operacionalização do portal Mural de              
Oportunidades. Em continuidade à pauta, falou-se sobre a de unificação em uma mesma data das               
atividades de divulgação e visitas da comunidade nos campi do IFRS, no sentido de mobilizar e                
somar forças para o fortalecimento institucional. Apresentou-se a identidade visual do projeto,            
com o nome “O IFRS é teu”. Houve relatos de atividades semelhantes realizadas nos campi.               
Destacou-se que a intenção da gestão não é uniformizar, mas integrar as ações no sentido de                
fortalecer a identidade visual do IFRS. Presentes manifestaram a preocupação de que o projeto              
fique sob responsabilidade apenas do setor de Extensão, sendo os mesmos de opinião que deve               
ser uma ação envolvendo todo os setores dos campi. Informou-se que a Procuradoria Jurídica              
junto ao IFRS emitiu parecer sobre a aplicabilidade da Resolução Consup nº 054/2016, que              
regulamenta a requisição de nome social para os participantes da comunidade externa em             
atividades de extensão proporcionadas pelo IFRS. A seguir, discorreu-se acerca da alteração de             
vínculo da Assessoria Ações Afirmativas e Diversidade para o Gabinete e que ficará a cargo de cada                 
campi definir o setor a que os núcleos ficarão vinculados em suas unidades. Seguiu-se discussão               
sobre as diferentes realidades nos campi, concluindo-se que o setor do Ensino é o mais afim com                 
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as atividades da Assessoria Ações Afirmativas e Diversidade. A Pró-reitora de Extensão, Marlova             
Benedetti, declarou encerrado os trabalhos do dia, às dezoito horas e sete minutos. 
A Reunião Ordinária do Comitê de Extensão (COEX) teve sua continuidade no dia vinte e seis de                 
fevereiro de dois mil e dezenove, a partir das nove horas, conduzida pela Pró-reitora Adjunta,               
Daiane Trentin, e secretariada pela Chefe do Departamento de Extensão, Leila Schwarz. Dando             
início a reunião, foi feita uma revisão da pauta do dia anterior. Para falar do Núcleo de Memória do                   
IFRS, esteve presente a servidora da Proex, Caroline Cataneo, que explicou que se trata de um                
programa institucional para incentivar e implementar projetos de memória, patrimônio e           
identidade do IFRS. No dia 11 (onze) de março será realizado o lançamento do site institucional do                 
programa. A colega Caroline comprometeu-se em enviar a portaria do Núcleo de Memória aos              
Coordenadores/Diretores de Extensão para que possam verificar quem são os representantes do            
referido Núcleo em seus campi. Dando continuidade, a Pró-reitora adjunta, Daiane, solicitou aos             
presentes sugestões para a Formação dos Estudantes das Comissões de Gerenciamento das Ações             
de Extensão (CGAEs). As sugestões apresentadas foram as seguintes: prioridade para estudantes            
que não participaram da formação em 2018 e análise dos objetivos da formação para definir o                
local, Reitoria ou algum campus do IFRS. Na sequência, apresentou-se a estrutura da Cartilha da               
Extensão, juntamente com a solicitação do auxílio do COEX na elaboração da mesma,             
principalmente no item “Dúvidas Frequentes”. A seguir, fez-se presente o Pró-reitor de Ensino,             
Lucas Coradini, para falar sobre o Edital de Apoio a Ações de Permanência e Êxito, explicando                
sobre a necessidade do referido edital e esclarecendo dúvidas dos colegas do COEX. Após, o colega                
Celson Roberto Canto da Silva apresentou o Projeto Rondonzinho, desenvolvido no Campus Porto             
Alegre, em parceria com Campus Viamão. Ficou definido que em 2019 o IFRS participará do Projeto                
Rondon da UDESC e será constituído um Grupo de Trabalho para construir uma proposta de               
institucionalização do Programa, com perspectiva de um momento de vivência entre os campi do              
IFRS (Programa Institucional de Vivências Imersivas Extensionistas) e a criação de núcleos locais. A              
Pró-reitora Adjunta, Daiane, apresentou uma proposta de alteração dos prazos nos editais de fluxo              
contínuo. Ficou estabelecido que a referida proposta será analisada ao longo do ano. Na              
apresentação do 3° Encontro de Pesquisadores e Extensionistas foi aprovado o tema para este ano:               
“10 anos de Institutos Federais: conquistas e desafios para a pesquisa e extensão”. O evento               
acontecerá nos dias 27 (vinte e sete) e 28 (vinte e oito) de maio, no Campus Bento Gonçalves. Será                   
compartilhada, com os coordenadores/diretores de Extensão, uma planilha de sugestões para a            
programação. As sugestões no momento da reunião foram as seguintes: envolvimento do Núcleo             
de Memórias, prestação de serviços, prestação de contas, aplicação de recursos no Paiex, papel              
dos institutos federais, desafios da Extensão no IFRS, relatos de experiências dos discentes e              
oficinas mais práticas. O Pró-reitor adjunto de Administração, Márcio Cristiano dos Santos,            
apresentou a proposta da nova instrução normativa para prestação de contas, esclarecendo as             
dúvidas dos participantes. A Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti, agradeceu a presença de             
todos e encerrou a Primeira Reunião Ordinária do Comitê de Extensão (COEX) do Instituto Federal               
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). 
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