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Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, com início às quatorze horas, foi realizada a 2ª                     

Reunião Extraordinária do Comitê de Extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A               

reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi convocada pela pró-reitora Marlova            

Benedetti, coordenada pela pró-reitora adjunta Daiane Toigo Trentin e secretariada pela servidora            

Silvia Schiedeck. Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Extensão: Marlova            

Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Adriana Silva Martins, Coordenadora de Extensão do Campus            

Alvorada; Raquel Fronza Scotton, Diretora de Extensão do Campus Bento Gonçalves; Marcos            

Daniel Schmidt de Aguiar, Coordenador de Extensão do Campus Canoas; Maria de Fátima             

Fagherazzi Pizzoli, Coordenadora de Extensão do Campus Caxias do Sul; Marlova Elizabete Balke,             

Coordenadora de Extensão do Campus Erechim; Michele Oliveira da Silva Franco, Coordenadora            

de Extensão do Campus Farroupilha; Karina Feltes Alves, Coordenadora de Extensão do Campus             

Feliz; Rafael Zanatta Scapini, Coordenador de Extensão do Campus Ibirubá; Cláudius Jardel Soares,             

Diretor de Extensão do Campus Osório; Helen Scorsatto Ortiz, Diretora de Extensão do Campus              

Porto Alegre; Milena Silvester Quadros, Coordenadora de Extensão do Campus Restinga; Gislaine            

Silva Leite, Diretora de Extensão do Campus Rio Grande; Camila Correa, Coordenadora de             

Extensão do Campus Rolante; Heitor José Cervo, Diretor de Extensão do Campus Sertão; Rogério              

Ricalde Torres, Coordenador de Extensão do Campus Vacaria; João Carlos Cavalheiro,           

Coordenador de Extensão do Campus Avançado Veranópolis; Claudio Fioreze, Coordenador de           

Extensão do Campus Viamão. A reunião foi convocada com pauta única: Andamento dos editais              

de auxílio à Extensão. Ordem do Dia. A pró-reitoria Marlova Benedetti cumprimentou a todos,              

apresentando a pauta da reunião e apresentando os pontos de dúvidas indicados pelos campi              

durante a semana em tabela compartilhada. 1. Dúvida do Campus Erechim, sobre a possibilidade              

do recurso para bolsista ser até dezembro 4 meses. A pró-reitora Marlova Benedetti respondeu              

que a maioria das dúvidas apresentada estão respondidas na Resolução Consup nº100/2019, e             

indicou o Art. 18. Que diz que “As bolsas terão início e término previstos nos editais publicados                 

para essa finalidade pela PROEX, com a anuência do COEX.” Ou seja, nada impede que seja até                 

 



dezembro, mas tem que estar previsto em edital. 2. Dúvida do Campus Farroupilha, solicitando              

sugestões de como poderá ser realizado o controle da frequência e assiduidade dos bolsistas              

pelo Coordenador. A pró-reitora Marlova Benedetti citou novamente a resolução nº 100/2019            

que diz que é atribuição do Coordenador de Programa ou Projeto de Extensão encaminhar,              

mensalmente, ao Setor de Extensão do campus, no prazo estabelecido, a cópia digital da              

declaração de assiduidade de cada bolsista sob sua responsabilidade. Sobre o trabalho ser agora              

desenvolvido remotamente, indicou-se a que a frequência possa ser averiguada em relação à             

execução das demandas estabelecidas pelo coordenador e não em função do cumprimento de             

horário. O diretor de extensão do Campus Osório, Cláudius Jardel Soares, comentou que deve ser               

uma combinação estabelecida entre o coordenador da ação e o bolsista. A diretora de extensão do                

Campus Rio Grande, Gislaine Silva Leite, comentou que o coordenador também é responsável por              

informar ao setor de extensão no caso de desistência do bolsista e caso este não tenha como fazer                  

por falta de equipamento, o coordenador pode ajudá-lo. A coordenadora de Extensão do Campus              

Caxias do Sul, Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli, comentou que estão pensando em fazer via               

formulário eletrônico, onde conste o nome do projeto e do bolsista, atestando a frequência e               

possibilitando a anexação de documentos, se necessário. A diretora de extensão do Campus Porto              

Alegre, Helen Scorsatto Ortiz, comentou que em Porto Alegre a ideia é exigir a comprovação               

apenas se houver informação diferente da normalidade, ou seja, se há desistência ou o bolsista               

não cumpre as tarefas e que isso foi pensado no sentido de desburocratizar e uniformizar os                

processos no ensino, na pesquisa e na extensão, uma vez que se entendeu, após consulta, que                

havia autonomia nos campi a respeito. De outra forma, subentende-se que está tudo no padrão.               

Isso ocorreria igual nos processo de ensino e pesquisa. A pró-reitora adjunta, Daiane Toigo              

Trentin, informou que os processos são padronizados e que, tanto pesquisa quanto ensino             

também têm a obrigatoriedade de comprovação mensal. A pró-reitora Marlova Benedetti           

ressaltou que o coordenador deve encaminhar mensalmente para o setor de extensão a             

comprovação digital das atividades do bolsista, principalmente em função de possíveis auditorias.            

Pode ser foto do formulário, formulário digital ou qualquer maneira, mas deve ser enviado. É para                

proteção dos diretores e coordenadores de extensão. 3. Dúvida do Campus Farroupilha, sobre             

como ficará a obrigatoriedade de apresentação em eventos de extensão já que estão suspensas              

as atividades presenciais? A pró-reitora Marlova Benedetti comentou que está no termo assinado             

pelo bolsista. Assim, a ideia do IFRS é fazer o Salão de forma digital mas ainda não há data                   

definida. Talvez ocorra em dezembro. Dessa maneira, mantém-se a obrigatoriedade da           

 



apresentação. Será contratada empresa com experiência para organizar o evento e que não é              

possível dar mais detalhes agora em função da grande demanda exigida pelos editais. O              

coordenador de extensão do Campus Ibirubá, Rafael Zanatta Scapini questionou se os estudantes             

terão algum custo. A pró-reitora Marlova Benedetti comentou que apenas o acesso a internet.              

Também em relação a eventos presenciais, informou que estão todos cancelas, mesmo nos             

campi, mas que os eventos virtuais estão liberados. 4. Dúvida do Campus Farroupilha, sobre              

sugestões para os coordenadores realizarem a seleção dos candidatos mais vulneráveis, sem            

acesso a internet ou a computador, se pensaram em algo para este público que tanto precisa                

das bolsas? A pró-reitora Marlova Benedetti comentou que pode usar o que for acessível:              

telefone, webconf, google meet. Informou também que a Assistência Estudantil está preparando            

um edital em que será oferecido aos estudantes auxílio para acesso à internet no valor de R$                 

80,00 mensais. O auxílio não estará disponível agora enquanto os bolsistas são selecionados, mas              

depois poderão utilizar para isso. A coordenadora de extensão do Campus Restinga, Milena             

Silvester Quadros, disse que fizeram a seleção do Proeja de maneira virtual e deu muito certo,                

porém,precisa estar atento e ser sensível a problemas que a tecnologia apresenta como não              

completar a ligação, cair o sinal. É preciso estar atento para que os critérios sejam inclusivos e não                  

de exclusão. A coordenadora de extensão do Campus Alvorada, Adriana Silva Martins, comentou             

que no Campus reuniu-se ensino, pesquisa e extensão para estabelecer quais os critérios. O              

bolsista pode escolher de que forma era melhor o contato. Avisaram que a entrevista seria               

gravada, como documento. No caso de estudante com necessidades foi feita triangulação com             

tradutor-intérprete de libras. Fizeram reunião com os pais e o reitor, antecipando a questão do               

auxílio o que tranquilizou a todos. Preocupam-se com a questão dos equipamentos e acreditam              

que como o Campus é pequeno, poderão dispor de equipamento para empréstimo, sob             

responsabilidade do coordenador da ação e com o apoio da TI. A pró-reitora Marlova Benedetti               

apenas lembrou que é importante ampla divulgação para que os alunos possam ter acesso e que o                 

que está sendo feito agora é em relação ao auxílio para internet e que a questão dos                 

equipamentos ficará para depois. A diretora de extensão do Campus Rio Grande, Gislaine Silva              

Leite sugeriu como alternativa de equipamento, que as TIs dos campi possam ajudar caso algum               

aluno tenha equipamento que precise de reparo. 5. No mesmo rumo da dúvida de Farroupilha, se                

há algo que está sendo pensado a nível macro (reitoria) com relação ao             

atendimento/oportunidades aos estudantes sem equipamento /internet. o edital de auxílio          

digital que foi comentado inclui equipamentos? A pró-reitora Marlova respondeu que sim, que             

 



está sendo pensado algo no sentido de providenciar equipamentos, mas o edital de auxílio a               

internet neste momento é pensando para o acesso a internet. 6. Dúvida do Campus Caxias,               

perguntando se o edital precisa ser aprovado pela CGAE? A pró-reitora Marlova Benedetti citou              

novamente a resolução nº 100/2019 que em seu art. 22 diz que “os editais dos processos de                 

seleção de bolsistas deverão ser publicados oficialmente e divulgados amplamente e com            

antecedência, incluindo informações sobre data, horário, local, critérios e procedimentos que           

serão utilizados". Apesar de não estar explícito, indica que , é importante dar ciência à CGAE. A                 

coordenadora de extensão do Campus Feliz, Karina Feltes Alves, comentou que em reunião com a               

CGAE do Campus surgiu a preocupação sobre a natureza extensionista das ações aprovadas, no              

sentido de que ao alterar para o formato remoto, talvez se perca. Ela questionou se os projetos                 

deveriam ser reavaliados antes de serem executados ou apenas no relatório final. A pró-reitora              

Marlova Benedetti informou que é do conhecimento de todos que as ações não ocorrerão de               

forma normal e que sofrerão prejuízos, sendo necessário manter a segurança dos servidores, dos              

estudantes e? das comunidades. A ideia de permitir que sejam executados de forma remota visa               

favorecer aos estudantes que precisam das bolsas. Porém, o bom senso deve prevalecer. Não é               

porque mudou de presencial para remoto que deve mudar o objetivo do projeto. A CGAE deve ter                 

sensibilidade sobre isso e, caso acredite que não deve aprovar o relatório final, esse não deve ser                 

aprovado. A coordenadora de extensão do Campus Feliz, Karina Feltes Alves, comentou então que              

o servidor deve ter ciência da ética necessária para fazer as alterações de acordo com os objetivos                 

da ação. A pró-reitora Marlova Benedetti comenta inclusive que, caso o relatório não esteja claro,               

que a CGAE pode pedir que seja refeito ou, caso realmente não se configure como extensão, que o                  

auxílio seja devolvido pelo coordenador. Tendo sido levantada essa questão, a pró-reitora Marlova             

Benedetti colocou em votação se as CGAEs fariam reavaliação dos projetos antes da execução ou               

depois. A pró-reitora adjunta Daiane Toigo Trentin lembrou que, caso sejam reavaliados antes,             

deveriam ser encaminhados novamente para avaliadores ah doc, o que pode atrasar ainda mais a               

execução das ações. Recomendou que frizassem aos coordenadores das ações sobre manter o             

caráter extensionista. Talvez até realizar uma webconf com os coordenadores para reforçar e ficar              

registrado. Na votação eletrônica, foi respondida a seguinte pergunta: alguém é contra que a              

reavaliação seja feita apenas no relatório final? Foram 17 votantes, com 17 respostas Não e               

nenhuma Sim. 7. Dúvida do Campus Porto Alegre, perguntando se um coordenador contemplado             

com uma bolsa de 16h pode desmembrá-la em duas de 8h? A pró-reitora Marlova Benedetti               

respondeu que sim, desde que previsto antecipadamente em edital. A diretora de extensão do              

 



Campus Bento Gonçalves, Raquel Fronza Scotton, questionou se houver sobras de bolsas se             

podem ser aproveitadas em outros projetos. A pró-reitora Marlova Benedetti respondeu que a             

decisão é da CGAE. O ideal seria fazer um novo edital para que todos que têm interesse em mais                   

cotas possam manifestar interesse. O diretor de extensão do Campus Osório, Cláudius Jardel             

Soares questionou se é considerado como comprobatório que a consulta de continuidade do             

número de bolsas seja feita por e-mail ou formulário eletrônico. A pró-reitora Marlova Benedetti              

respondeu que sim. A coordenadora de extensão do Campus Farroupilha, Michele Oliveira da Silva              

Franco, questionou sobre qual o limite de programas/projetos para os estudantes se            

candidatarem? A pró-reitora Marlova Benedetti cita novamente a resolução nº 100/2019 que em             

seus art. 19 e 20 tratam da questão: Art. 19. O estudante contemplado com bolsa de extensão não                  

poderá receber qualquer outra bolsa paga por programas oficiais, e Art. 20. Não será caracterizado               

acúmulo de bolsas: I - os auxílios concedidos através da Política de Assistência Estudantil do IFRS; II                 

- o recebimento de qualquer outra remuneração, desde que o bolsista tenha disponibilidade de              

horário para a execução das atividades previstas no seu Plano de Trabalho. A pró-reitora adjunta               

Daiane Toigo Trentin comenta que, se houver sobra de recursos, podem contemplar mais bolsas              

ou pensar em outras formas de auxílio aos bolsistas e que essa decisão é da CGAE. A                 

coordenadora de extensão do Campus Farroupilha, Michele Oliveira da Silva Franco, questionou se             

ainda é vigente a necessidade do relatório parcial do bolsista. A pró-reitora adjunta Daiane Toigo               

Trentin comentou que estão tratando da questão mas a resolução não foi modificada então, sim,               

ainda é obrigatório o relatório parcial e final pelo bolsista. Aqueles campi que não colocaram esta                

obrigatoriedade no edital devem fazer retificação. 8. O Campus Porto Alegre questionou sobre os              

procedimentos adotados com os projetos de extensão coordenado por substitutos (as). A            

pró-reitora Marlova respondeu que o andamento da ação e a substituição da coordenação             

seguem os fluxos já dispostos nas normativas da PROEX. 9. Sobre a seleção de bolsistas para o                  

Edital nº 8 de apoio à arte e cultura ser feita pelos campi. O coordenador de extensão do Campus                   

Vacaria, Rogério Ricalde Torres, questionou se os campi são os responsáveis pela seleção dos              

bolsistas do edital nº 16 de apoio à arte e cultura. A pró-reitora Marlova Benedetti confirmou que                 

sim. Essa informação não havia sido compreendida anteriormente pelo COEX. A recomendação            

para os campi que não incluíram essas vagas no edital PIBEX que possam fazer ou uma retificação                 

nesse mesmo, ou façam edital específico. Também lembrou aos participantes que foi feita             

consulta sobre adaptação para execução remota a todos os coordenadores dos projetos            

submetidos aos editais nº 8, 9 e 16, que a lista dos projetos que se adaptarão foi publicada no dia                    

 



27 de julho e compartilhada com todos. Pode ter ocorrido problema de comunicação para explicar               

o não-entendimento pelos campi. A pró-reitora adjunta Daiane Toigo Trentin ficou de encaminhar             

um e-mail com algumas orientações específicas. 10. Assuntos gerais e dúvidas do grupo. A              

pró-reitora Marlova Benedetti solicitou a todos que utilizem o grupo do whatsapp apenas para              

assuntos corriqueiros e que dúvidas sobre legislação ou outros, devem ser encaminhadas por             

e-mail para ficar registrada. Isso evitaria também mal-entendidos que possam ocorrer no afã de              

dar rapidamente devolutivas. Também em função do grande ritmo de trabalho, somente serão             

respondidos emails das 7h30 às 19h30, de segunda a sexta-feira. O que entrar fora deste período,                

ficará para o próximo dia. Claro, salvo aquelas situações emergenciais. Os diretores e             

coordenadores de extensão também devem aprender a dizer não aos coordenadores que            

pressionam por respostas. Respeitar horários para não adoecer ninguém. Foi reforçada a            

necessidade de seriedade na gerência dos projetos para evitar que as auditorias indiquem             

equívocos. Os coordenadores podem solicitar adequações dos projetos até o dia 31 de agosto. Os               

diretores e coordenadores de extensão devem alertá-los para que se atentem para modificar             

questões que eram para ser feitas presencial e terão que ser diferentes em função do remoto e                 

que os coordenadores evitem comprar/adquirir materiais que não vão usar em função das             

auditorias. A Proex vai realizar reunião com os contemplados nos editais de Arte e Cultura, dos                

Estudantes e de Ações Afirmativas para reforçar junto aos coordenadores das ações para que              

atentem para a manutenção do caráter extensionista das ações. A pró-reitora adjunta Daiane             

Toigo Trentin comentou sobre o SIGProj que não está mais sendo atualizado o que acaba por gerar                 

problemas em várias etapas do processo. A gestão está trabalhando para que até o final do ano                 

inicie a utilização do SIGAA. O que hoje dificulta é que alguns campi ainda não estão com seus                  

dados de alunos incluídos no SIGAA. Sobre o questionamento de um modelo de contrato para               

formalizar o vínculo com colabores externos, a pró-reitora adjunta Daiane Toigo Trentin comentou             

que consultará o Escritório de Projetos e o CTA e compartilhará os procedimentos. Em relação ao                

edital de estudantes se haveria problema dos estudantes enviarem por e-mail a documentação             

sem assinatura, já que não possuem assinatura digital nem impressora. A pró-reitora adjunta             

Daiane Toigo Trentin comentou que se o estudante possui e-mail institucional, este serve de              

assinatura. Caso não, pode escrever de próprio punho que concorda com os termos dos              

documentos e mandar uma foto. Quando for possível substituir pelos originais assinados, se faz.              

Também foi solicitado novamente que sejam enviados os dados quantitativos produzidos no edital             

Covid: o que, em qual quantidade, onde. Foi divulgado que o próximo encontro Extensão em               

 



Diálogo será sobre o SWE e que no mês de setembro a Proex fará uma reunião com aquelas                  

empresas que podem ser sensíveis à contratação de mulheres. Os núcleos de gêneros serão              

convidados a participar. Às dezessete horas a pró-reitora adjunta de extensão Daiane Toigo             

Trentin agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a               

constar, eu, Silvia Schiedeck, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim                 

e pelos presentes. Bento Gonçalves, trinta de julho de dois mil e vinte. 

Silvia Schiedeck _____________________________________ 

Marlova Benedetti   ________________________________ 

Adriana Silva Martins   ___________________________________ 

Camila Correa ______________________________________ 

 Claudio Fioreze _________________________________________ 

 Cláudius Jardel Soares ______________________________________ 

 Daiane Toigo Trentin _________________________________________ 

 Gislaine Silva Leite _______________________________________ 

  Helen Scorsatto Ortiz _________________________________________ 

  Heitor José Cervo ________________________________________ 

 João Carlos Cavalheiro __________________________________________ 

  Karina Feltes Alves ___________________________________________ 

 Milena Silvester Quadros _______________________________________ 

Marcos Daniel Schmidt de Aguiar ___________________________ 

Marlova Elizabete Balke ___________________________________________ 

Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli  ___________________________________ 

Michele Oliveira da Silva Franco _____________________________________ 

Rafael Zanatta Scapini _________________________________________ 

Raquel Fronza Scotton ___________________________________ 

Rogério Ricalde Torres ______________________________  

 


