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COMITÊ DE EXTENSÃO 

 
Aos dezenove dias do mês de março de dois mil e dezoito, com início às dez horas e quinze 
minutos, 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) do referido ano. A 
reunião foi realizada no auditório da Reitoria do IFRS, localizada na rua General Osório, 
número 348, bairro Centro, Bento Gonçalves/RS. A sessão foi coordenada pela Pró-Reitora de 
Extensão (PROEX) do IFRS, Viviane Silva Ramos, pelo Pró-reitor Adjunto de Extensão, Getulio 
Jorge Stefanello Júnior, e pela Chefe do Departamento de Extensão, Leila Schwarz. 
Secretariaram os trabalhos as servidoras Caroline Cataneo, no turno da manhã, e Rosângela 
Ferreira, no turno da tarde. Estiveram presentes os seguintes membros do COEX: Daniel 
Longo Rockenbach (Campus Alvorada); Daniel Clós Cesar (Campus Bento Gonçalves); 
Simone Maffini Cerezer (Campus Canoas); Jefferson Haag (Campus Caxias do Sul); Marlova 
Elizabete Balke (Campus Erechim); Nícholas Fonseca (Campus Farroupilha); Tarcísio 
Gonçalves da Silva (Campus Feliz); Moisés Nivaldo Cordeiro (Campus Ibirubá); Aline Dubal 
Machado e Claudius Jardel Soares (Campus Osório); Celson Roberto Canto Silva (Campus 
Porto Alegre); Tatiana Teixeira Silveira (Campus Restinga); Roberto Carlos Pereira (Campus 
Rio Grande); Fernando Luis Hillebrand (Campus Rolante); Rosângela Poletto Cattani (Campus 
Sertão); Vanderlei Nestor Koefender (Campus Vacaria); Larissa Brandelli Bucco (Campus 
Veranópolis); e, Claudio Fioreze (Campus Viamão). A reunião foi convocada para a seguinte 
pauta: 1) Informes da reunião ordinária do FORPROEXT; 2) 5º Jogos do IFRS, Jogos 
Regionais e Jogos Nacionais; 3) 2º Encontro de Pesquisadores e Extensionistas; 4) Revista 
Viver IFRS; 5) Minuta de Instrução Normativa sobre eventos de extensão; 6) Minuta do edital 
de auxílio ao CBEU; 7) Processo de concessão de bolsas e auxílios aos programas e projetos 
de extensão; e, 8) Assuntos gerais. A Pró-Reitora de Extensão, Viviane Silva Ramos, iniciou a 
reunião cumprimentando os presentes, dando as boas vindas e dando início à pauta que 
versou sobre os informes acerca da Reunião Ordinária do Fórum de Pró-reitores de Extensão 
da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (FORPROEXT). Informou 
que haverá, nos dias vinte e nove e trinta de novembro de dois mil e dezoito, no Campus 
Concórdia do IFCatarinense, um evento regional de ensino, pesquisa e extensão da Rede 
Federal. A delegação será composta por até quarenta integrantes de cada um dos seis 
Institutos Federais da Região Sul, sendo que o IFRS levará para o evento os trabalhos mais 
bem avaliados no Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão do ano corrente. Ainda acerca da 
reunião do FORPROEXT, Viviane discorreu sobre a proposta da Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica (SETEC), do Ministério da Educação (MEC), para a 
institucionalização do Programa Mulheres Mil. A orientação da SETEC foi para que as ações 
relativas ao referido programa sejam incorporadas no novo PDI 2019-2023. No entanto, 
salienta que, por enquanto, não haverá recursos extra-orçamentários para viabilizar a execução 
do Mulheres Mil. Outra iniciativa do Governo Federal apresentada no Fórum, foi a Rede Brasil 
Mulher. Trata-se de conjunto de ações que visam atender mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, por meio do previsto no Decreto nº 9.223/17. Viviane realizou a leitura 
do referido decreto  e acrescentou que o IFRS está verificando o que precisa para aderir à 
Rede Brasil Mulher, a partir da interlocução com os Núcleos de Ações Afirmativas (NAAfs) e 
com os Núcleos de Estudos em Gênero e Sexualidade (NEPGSs) já instituídos em todos os 
campi da instituição. Em seguida, a Pró-Reitora informou que está integrando o Grupo de 
Trabalho “Curso de Formação em Extensão”. Apresentou o projeto inicial e explicou que o 
curso será ofertado na modalidade EaD com tutoria, a partir de dois mil e dezenove, para toda 
a Rede Federal, tendo o Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) como responsável, uma vez 
que possui um Centro de Referência em EaD. Por fim, foram apresentados, brevemente, os 
temas dos outros Grupos de Trabalho do FORPROEXT: Indicadores de Extensão, Inovação e 
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Mapeamento da Extensão na Rede Federal, relativo aos anos de dois mil e dezesseis e dois 
mil e dezessete. Sobre eles, Viviane falou sobre a importância de se ter bons indicadores para 
a extensão, visto que, poderão impactar nos recursos orçamentários para a extensão nos 
próximos anos. A pauta seguinte versou sobre a realização do 5º Jogos do IFRS a ser 
realizado, na Sociedade Ginástica Novo Hamburgo/RS, entre os dias dezessete e dezenove do 
corrente ano. Cada campus poderá levar até quarenta atletas na sua delegação, totalizando, 
aproximadamente, seiscentos participantes. A segunda etapa do evento será realizada nas 
dependência do Campus Ibirubá, no dia vinte e três de maio próximo, contando com uma 
delegação de trinta e seis atletas por campi. O recurso reservado para a realização de todas as 
fases dos Jogos é de duzentos mil reais, provenientes do orçamento da Reitoria, que arcará 
com os custos para trinta estudantes na fase interna. A contrapartida dos campi será o 
pagamento do auxílio aos atletas que excederem o quantitativo de trinta por campus, as diárias 
para os seus servidores e o transporte das suas delegações. A previsão de realização da etapa 
regional é durante o mês de agosto, no Rio Grande do Sul, promovido pelos três Institutos 
Federais do Estado. A etapa Nacional, por sua vez, será em setembro, na cidade de Natal/RN. 
Ao findar essa pauta, Viviane apresentou o regulamento do 2º Encontro de Pesquisadores e 
Extensionistas que será realizado no Campus Bento Gonçalves, nos dias vinte e oito e vinte e 
nove de maio do corrente ano. O tema do encontro será “Pesquisa e Extensão no 
Desenvolvimento Local”. O evento oferecerá cento e sessenta e cinco vagas para servidores 
pesquisadores e extensionistas, sendo que os membros do Comitê de Pesquisa, Pós-
graduação e Inovação (COPPI) e do COEX terão vagas reservadas. Viviane prosseguiu com a 
leitura do regulamento e abriu espaço para sugestões do Comitê ao documento. Foi colocada a 
possibilidade de existir um número mínimo de vagas por campi, possibilidade essa que será 
discutida com a Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação (PROPPI), parceira na 
organização do evento. Claudio Fioreze apresentou, como sugestão para palestra de abertura, 
os nomes dos professores Francisco Roberto Caporal (UFRPE) e Sérgio Schneider (UFRGS). 
Roberto Carlos Pereira apresentou a ideia de que ocorra uma palestra com o tema 
“Diversidade”. Como sugestão de palestrante foi apresentado o nome de Gaudêncio Frigotto 
(UERJ). Acerca dos minicursos, Celson Roberto Canto Silva, sugeriu que ocorra uma segunda 
edição do curso “Metodologias Comunitárias Participativas”. Claudio Fioreze, apresentou, para 
o minicurso de Inovação Social, o nome de Nelsa Nespolo (UNIVENS). Daniel Longo 
Rockenbach acrescentou que os membros do projeto Figueira Negra também podem participar 
do referido minicurso. Outras sugestões de minicursos apresentadas pelos membros do COEX 
foram: Extensão e Comunicação, Educação Empreendedora, Embrappi e Desenvolvimento 
Local. Após essa discussão, a pauta da manhã foi finalizada com prosseguimento da reunião 
no turno da tarde. Às treze horas e quarenta e cinco minutos a reunião foi retomada com a 
pauta sobre a Revista Viver IFRS. Para a sexta edição da Viver IFRS, o Comitê definiu a 
temática “Ações Afirmativas”. Dispuseram-se a integrar a Comissão Editorial Daniel Clós Cesar 
e Claudio Fioreze. Passou-se ao próximo item de pauta, com a análise da minuta de instrução 
normativa para os eventos de extensão. Após debate sobre a operacionalização dos eventos 
nos campi, definiu-se que a minuta será finalizada e encaminhada aos membros do COEX para 
apreciação final, através de correspondência eletrônica. Acerca do 8º Congresso Brasileiro de 
Extensão (CBEU), Viviane explicou que, conforme dispositivo no regulamento do 2º Salão de 
Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS, estão habilitados a receber auxílio financeiro para 
participação no CBEU os trabalhos destaques no 5º Seminário de Extensão (SEMEX), 
obedecida a ordem crescente de classificação, podendo participar estudantes dos cursos 
técnicos e do ensino superior. Esclareceu ainda, que o custeio será destinado ao projeto, uma 
vez que alguns estudantes vinculados aos trabalhos destaques podem não fazer mais parte do 
quadro estudantil do IFRS. A seguir, versou-se sobre assuntos gerais. Viviane e Getulio fizeram 
um breve relato sobre a reunião realizada com a empresa AVMB Consultoria e Assessoria, 
responsável pela customização do SIGAA para o IFRS. Relataram que o posicionamento 
defendido pela PROEX foi para que o sistema atenda os fluxos e normativas atualmente 
existentes, uma vez que os mesmos representam um trabalho coletivo, construído a partir das 
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necessidades dos campi e do diálogo com o COEX. Acerca da participação do IFRS na 
Operação Rondon 2018 da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), Viviane expôs 
o cronograma e logística da ação. Passada a palavra para o Celson Roberto Canto Silva, o 
mesmo relatou que cadastrou, no âmbito do Campus Porto Alegre, uma proposta semelhante 
que será uma experiência piloto, a ser desenvolvida em parceria com o Campus Viamão, em 
um assentamento rural do município. O objetivo é realizar as ações para, posteriormente, 
avaliar e expandir a ideia para as regiões de atuação do IFRS. A seguir, Viviane solicitou o 
preenchimento de planilha sobre egressos, visando atender demanda da SETEC/MEC. 
Roberto Carlos Pereira sugeriu o apoio da Pró-reitoria de Ensino no sentido de mobilizar os 
registros acadêmicos no fornecimento das informações necessárias. Foi estipulado como prazo 
final o dia trinta de abril próximo para a conclusão do preenchimento da planilha, que deverá 
ser revisada pelos campi que já a preencheram e completada para àqueles que ainda não 
fizeram nada. Na sequência foi passada a palavra ao Nícholas, que explicou os detalhes do 
evento musical 1º Festival #MundoIFRS, que será realizado no dia vinte e seis de maio, com a 
presença confirmada, até o momento, dos Campi Alvorada, Farroupilha, Osório e Sertão. 
Acerca da Prestação Institucional de Serviços, a Pró-reitora Viviane explicou que as normativas 
postas possibilitam a realização de projetos nesta modalidade e que a construção de fluxos 
está prevista para o mês de maio, pois depende da conclusão de outras demandas da PROEX 
e da articulação com pessoas de outros setores e Pró-reitorias. Seguiu-se debate sobre 
situações vivenciadas nos campi. Na finalização da pauta, Getulio apresentou gráfico com 
quantitativo de propostas submetidas aos editais de concessão de bolsas e auxílios para os 
programas e projetos de extensão. Para os campi em que houver falta de recurso financeiro, 
Viviane orientou que o valor solicitado seja readequado, a fim de contemplar o maior número 
possível de ações. Colocou ainda, a necessidade de rever no próximo ano os casos de 
propostas em que o recurso é destinado para a participação em eventos e não para custear as 
atividades dos programas e projetos. Quanto à metodologia de cálculo para pontuação das 
ações, ficou acordado que será descartada a menor nota atribuída pelos avaliadores ad hoc, 
seguindo-se a média aritmética simples das duas maiores notas. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos. 


