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Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e dezenove, às treze horas, na sala virtual                    
disponível através do link https://conferenciaweb.rnp.webconf/ifrs-proex, aberta na sala 602         
(seiscentos e dois), do prédio da Reitoria, localizado na Rua General Osório, 348 (trezentos e quarenta                
e oito), 6º (sexto) andar, Bento Gonçalves/RS, foi realizada a Segunda 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 pela Pró-reitora de Extensão do IFRS, Marlova Benedetti, pela Pró-reitora de              
Extensão Adjunta, Daiane Toigo Trentin, e Chefe do Departamento de Extensão, Leila Schwarz.             
Estiveram presentes os seguintes representantes dos Comitês de Extensão: Raquel Scotton (Campus            
Bento Gonçalves), Cláudia Brum de Oliveira Fogliarini Filha (Campus Canoas), Jefferson Haag (Campus             

Caxias do Sul), Murillo Pereira Azevedo (Campus Farroupilha), Rossana Zott Enninger (Campus Feliz),             
Marlova Elizabete Balke (Campus Erechim), Marcos Yost (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) e Adriana Tedesco (Campus Veranópolis). A reunião foi            
convocada com a seguinte pauta: 1. Análise e alterações na Resolução Consup nº 095/2017 – aprova                
alterações no Programa de Apoio Institucional à Extensão (PAIEX) do IFRS e na Resolução Consup nº                
018/2015 – aprova alterações do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do IFRS e 2.                
Assuntos Gerais. 1. Análise e alterações na Resolução Consup nº 095/2017 – aprova alterações no               
Programa de Apoio Institucional à Extensão (PAIEX) do IFRS e na Resolução Consup nº 018/2015 –                
aprova alterações do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX) do IFRS. Iniciada a pauta,               
a Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti, deseja as boas vindas e lembra que a reunião está                
sendo realizada por web conferência devido ao contingenciamento do orçamento. Explica, então, que             
as propostas de alterações nas Resoluções Nº 095/2017 e Nº 018/2015 servirão para simplificá-las,              
torná-las menos engessadas e mais próximas com as da Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e              
Inovação. A Pró-reitora Marlova comunica que o documento será compartilhado para           
alterações/sugestões com os membros do COEX. Após, inicia a leitura do documento e aponta que a                
partir do capítulo IV são apresentadas alterações e que o mesmo poderia ser excluído no todo.                
Posteriormente, fala sobre o artigo 17, com alterações no conteúdo, sendo que instruções normativas              
regulamentaram os fluxos. Lembra novamente que essa é uma apresentação inicial sobre o PAIEX e               
que terá um prazo para todos os membros do COEX lerem e sugerirem alterações. Em seguida, passa                 
a falar sobre a resolução que trata do PIBEX e explica que houve alterações iniciais nos fluxos (capítulo                  
V). A Pró-reitora Marlova propõe 1 (uma) semana de prazo para o COEX sugerir alterações e informa                 
que as resoluções dependem do Consup (Conselho Superior do IFRS) e as instruções normativas não               

 



passam por esta instância para aprovação. Após, a Pró-reitora Marlova fala sobre a importância das               
avaliações dos editais PIBEX e PAIEX 2019, enviadas através de formulários de pesquisa aos              
avaliadores ad hoc e membros das CGAEs dos campi/Reitoria, e visando propostas de alterações e               
melhorias nos processos. A Pró-reitora Marlova ratifica que o COEX solicite a participação daqueles              
que ainda não responderam o questionário. Após receber as respostas, a PROEX fará uma análise das                
avaliações e apresentará na próxima reunião do COEX. Neste momento, houveram diversos apartes             
sobre os avaliadores ad hoc, como avaliadores ativos, quantidades e respostas às avaliações. 2.              
Assuntos Gerais. Passou-se a falar sobre a realização do Salão de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a                 
princípio será o único evento do IFRS mantido neste ano, com 1 (um) dia a mais na programação,                  
provavelmente a quinta-feira para o momento de abertura. Para as apresentações das mostras             
culturais, a ideia é divulgar antecipadamente o tema do Salão, para que seja possível uma melhor                
organização para isso (assunto seria voltado ao meio ambiente). Após, falou-se sobre a Revista Viver               
IFRS, que ficará a cargo da servidora Silvia Schiedeck, com a temática “interferência da Extensão na                
vivência da comunidade externa” e com a proposta da participação de estudantes na submissão de               
artigos. Para isso, tem-se uma proposta de curso sobre escrita e publicação de artigos através do                
Departamento EAD do IFRS. Ainda sobre a revista, a Pró-reitora Marlova informou que serão enviados               
e-mails para os servidores que fazem parte do Comitê Editorial e Comitê de Avaliação, consultando               
sobre a permanência nos referidos comitês e, se necessário, indicação de novos membros/servidores.             
A servidora Leila Schwarz informou sobre a continuidade do trabalho da Comissão dos Estágios no               
IFRS através de reuniões com a PROEN e DGP. Informou que está sendo construído um documento                
para ser discutido, posteriormente, com toda a Comissão, com definições dos papéis da Extensão,              
DGP, Ensino, Setor de Convênios, entre outros. Leila falou que devido aos cortes orçamentários os               
trabalhos estão sendo realizados somente na Reitoria, mas que todos terão oportunidade de se              
manifestar, ou através de uma reunião ou através de e-mail sobre os fluxos dos estágios, as ações já                  
realizadas nos campi, dúvidas e sugestões. Explicou que neste momento mantém-se os fluxos que              
estão sendo utilizados nos campi. O professor Celson Roberto Canto Silva, Campus Porto Alegre,              
trouxe informações do grupo de trabalho para elaboração de uma proposta para a nova resolução               
sobre os encargos de docentes, em substituição a Resolução IFRS 082/2011, a qual tem impactos               
sobre todos, e solicita contribuições do COEX sobre a Portaria nº 17 do MEC para poder contabilizar a                  
carga horária das atividades de extensão no plano de trabalho docente. O Professor Celson fala sobre                
a comprovação semestral, contudo, as ações de extensão, em sua maioria, são anuais. Solicitou que               
as contribuições fossem enviadas para o seu e-mail para materializar o tempo das ações de extensão                
no plano de trabalho docente. A Pró-reitora Marlova ratifica o pedido do professor Celson. Dando               
continuidade, a Pró-reitora solicita se tem algum outro assunto e resume o que foi tratado até o                 
momento. Faz então um agradecimento ao COEX sobre o seu envolvimento na divulgação do Desafio               
Sustentável. O professor Jefferson Haag, Campus Caxias do Sul, fala sobre o Programa Jovem              
Aprendiz, a discussão com o Ministério do Trabalho, que o programa já ocorre em outros IFs (IFSC e                  
IFRN) e o envolvimento de agências de integração (CIEE, por exemplo), sendo sua dúvida se o trabalho                 
para o cadastrado e viabilização do programa no IFRS será individual por campi ou do IFRS como um                  
todo através da Pró-reitoria. A Pró-reitora Marlova verificará com a Comissão dos Estágios e com o                
Departamento Jurídico e, posteriormente, dará um retorno. Informou, ainda, que a servidora Viviane             
Bortoluzzi já está respondendo pela Assessoria de Assuntos Internacionais. Neste momento, a            
Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti, agradeceu a presença de todos e encerrou a Segunda              
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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_____________________________ 
MARLOVA BENEDETTI 

Pró-reitora Extensão do IFRS  
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