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Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte, às nove horas, realizou-se a terceira 1 

(3ª) Reunião Extraordinária do Comitê de Extensão do Instituto Federal de Educação, 2 

ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), através de webconferência. A sessão 3 

foi convocada pela Pró-reitora de Extensão Marlova Benedetti e contou com a 4 

participação da Pró-reitora Adjunta Daiane Toigo Trentin, da Chefe da Diretoria de 5 

Extensão Leila Schwarz e da Assessora de Arte e Cultura Viviane Diehl. Registrou-se a 6 

presença remota dos seguintes membros do Comitê de Extensão: Marlise Ramos 7 

substituindo Adriana Silva Martins, Coordenadora de Extensão do Campus Alvorada; 8 

Raquel Fronza Scotton, Diretora de Extensão do Campus Bento Gonçalves; Marcos 9 

Daniel Schmidt de Aguiar, Coordenador de Extensão do Campus Canoas; Maria de 10 

Fátima Fagherazzi Pizzoli, Coordenadora de Extensão do Campus Caxias do Sul; Leonora 11 

Devensi, servidora da Extensão do Campus Erechim e Marlova Elizabete Balke, 12 

Coordenadora de Extensão do Campus Erechim; Michele Oliveira da Silva Franco, 13 

Coordenadora de Extensão do Campus Farroupilha; Karina Feltes Alves, Coordenadora 14 

de Extensão do Campus Feliz; Rafael Zanatta Scapini, Coordenador de Extensão do 15 

Campus Ibirubá; Cláudius Jardel Soares, Diretor de Extensão do Campus Osório; Marla 16 

Barbosa, Diretora de Extensão do Campus Porto Alegre; Milena Silvester Quadros, 17 

Coordenadora de Extensão do Campus Restinga; Gislaine Silva Leite, Diretora de 18 

Extensão do Campus Rio Grande; Camila Correa, Coordenadora de Extensão do Campus 19 

Rolante; Sergiomar Theisen, Diretor de Extensão do Campus Sertão; Rogério Ricalde 20 

Torres, Coordenador de Extensão do Campus Vacaria; e Claudio Fioreze, Coordenador 21 

de Extensão do Campus Viamão.  A reunião foi convocada com a seguinte pauta: 5º 22 

Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino e assuntos gerais. A Pró-reitoria, Marlova 23 

Benedetti, cumprimentou a todos e apresentou Viviane Diehl que será responsável pela 24 
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Assessoria de Arte e Cultura do IFRS. Passada à ordem do dia.  1. Assuntos gerais: a Pró-25 

reitora Adjunta e a Chefe da Diretoria de Extensão fizeram um breve relato de demanda 26 

recebida da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase/RS) para realização de um 27 

curso com a temática de direitos humanos, solicitando o auxílio do Comitê de Extensão 28 

(Coex) para divulgação junto a servidores com conhecimento sobre o assunto e que 29 

possam colaborar na elaboração do conteúdo. 2. 5º Salão de Pesquisa, Extensão e 30 

Ensino do IFRS: A Pró-reitora apresentou o regulamento do evento, destacando o 31 

formato diferenciado que será adotado em função da pandemia de Covid-19. A 32 

submissão de trabalhos para o Salão será por meio de resumo escrito e vídeo de três a 33 

oito minutos de duração, previamente gravado pelo estudante. O setor de Comunicação 34 

fará tutorias para auxiliar na gravação dos vídeos. O uso de legendas será disponibilizado 35 

mediante indicação de necessidade pelo participante no momento da inscrição. Será 36 

aceito apenas um trabalho para cada evento que integra o Salão de Pesquisa, Ensino e 37 

Extensão. Assim como no 8º Seminário de Extensão (SEMEX), o estudante que 38 

apresentar trabalho no 5º Seminário de Internacionalização deverá fazer submissão de 39 

resumo e vídeo no portal de eventos, atentando-se para o preenchimento correto de 40 

todos os campos e metadados do sistema. O canal de comunicação entre a comissão 41 

organizadora e os participantes será por meio de e-mails específicos para cada uma das 42 

Pró-reitorias, que constarão no regulamento do evento. Sendo assim, o endereço 43 

salao@ifrs.edu.br não será utilizado nessa edição do evento. Poderá participar somente 44 

um estudante por submissão, mas se o projeto produzir outros resumos de conteúdo 45 

diferentes, poderá haver mais de um estudante apresentador por ação de extensão. 46 

Trabalhos submetidos que não estiverem de acordo com o regulamento do evento não 47 

serão homologados, uma vez que não haverá período para ajustes ou correções nos 48 

resumos. Excepcionalmente neste ano, não haverá obrigatoriedade de apresentação em 49 

evento para propostas com fomento interno, assim como não haverá exigência de 50 

resultados finais para as ações de extensão. Esse assunto foi colocado em votação, 51 



 

  
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul 
Pró-reitoria de Extensão 

 

 
sendo que por decisão unanime dos membros presentes, não haverá obrigatoriedade 52 

de participação para os extensionistas, especialmente daqueles que receberam fomento 53 

interno para o desenvolvimento de seus projetos ou programas de extensão. O 5º Salão 54 

de Pesquisa, Ensino e Extensão terá um total de quatrocentos (400) trabalhos 55 

participantes. Para propiciar o maior número de participação, as apresentações do 9º 56 

Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica (SICT), 8º Seminário de Extensão (SEMEX) 57 

e 7º Seminário de Educação Profissional e Tecnológica (SEMEPT) acontecerão em três 58 

dias, sendo os trabalhos de cada um dos eventos concentrados em um único dia. O 59 

cronograma do 5º Salão de Pesquisa, Ensino e Extensão ficou assim definido: I) 60 

submissões dos trabalhos e vídeos de apresentação de 23 de outubro a 18 de novembro; 61 

II) divulgação parcial dos trabalhos selecionados para as sessões virtuais de 62 

apresentação dia 01 de dezembro; III) recurso em relação aos trabalhos selecionados 63 

para as sessões virtuais de apresentação no dia 02 de dezembro; IV) divulgação final dos 64 

trabalhos selecionados para as sessões virtuais de apresentação: a partir 04 de 65 

dezembro; V) inscrição dos trabalhos classificados: 07 e 08 de dezembro. A Pró-reitora 66 

de Extensão solicitou o auxílio dos membros do Comitê de Extensão para a etapa de 67 

seleção de resumos e vídeos, dado o período exíguo para esse trabalho. Milena 68 

questionou os motivos para realização do evento ainda neste ano, tendo em vista o 69 

momento que impõe dificuldade para a execução das ações de extensão e manifestou 70 

sua preocupação quanto aos aspectos qualitativos e não quantitativos para as ações de 71 

extensão. Marlova Benedetti respondeu que a exigência de apresentação parte de 72 

órgãos de fomento externo da pesquisa e, também, da necessidade de execução dos 73 

recursos da extensão dentro do ano de exercício fiscal. Destacou que, justamente por 74 

se entender as dificuldades causadas pela pandemia de Covid-19, é que se deliberou por 75 

submissão voluntária e não obrigatória para estudantes e seus coordenadores e que não 76 

vê como justo que apenas a pesquisa participe do evento. A Pró-reitora afirmou ainda, 77 

que neste ano a prioridade está sendo pelo aspecto qualitativo das ações e que o evento 78 
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será um momento em que o aluno poderá compartilhar as dificuldades vivenciadas nas 79 

atividades. Aberto espaço para manifestações, Marlova Balke colocou que durante a 80 

pandemia a extensão foi a dimensão que mais executou ações, em uma demanda muito 81 

maior que as demandas da pesquisa, e comentou sobre as dificuldades observadas na 82 

operacionalização de atividades cotidianas, pelo sistema remoto e de webconferência, 83 

por parte de servidores e estudantes. Mencionou ainda, dificuldade de ter no Campus 84 

Erechim, pessoas para trabalhar com arte e cultura. Claudio Fioreze divulgou iniciativa 85 

para realização de evento conjunto em seu Campus. A Pró-reitora, solicitou que os 86 

membros do Comitê de Extensão ajudem a orientar coordenadores e estudantes de seus 87 

campi nas submissões dos trabalhos para o 5ª Salão de Pesquisa, Ensino e Extensão. 88 

Marlova Balke pediu para que sejam incluídas, na Instrução Normativa que trata da 89 

certificação das ações de extensão, as opções de mediador e avaliador para a emissão 90 

de certificados. Viviane Diehl falou sobre evento de arte e cultura que será realizado em 91 

conjunto com o Instituto Federal Farroupilha e Instituto Federal Sul-rio-grandense e 92 

pediu aos presentes que promovam o evento em seus campi. Nada mais havendo a 93 

registrar, a Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti, deu por encerrada a 94 

webconferência, às dez horas e quarenta minutos e eu, Rosângela Ferreira, redigi a 95 

presente ata, que segue assinada por mensagem eletrônica pelos membros deste 96 

Comitê. 97 


