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Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte, com início às treze horas e trinta                     

minutos, foi realizada a 3ª Reunião 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 a Chefe do Departamento             

de Extensão, Leila Schwarz e secretariada pela servidora Viviane Campanhola Bortoluzzi. 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 a seguinte pauta: 1. Apresentação do projeto da PROEX: Extensão em Diálogo;               

2. Apresentação da proposta de ações de Extensão em meio ao coronavírus; 3. Curso EaD para                

Extensionistas; 4. Apresentação da Cartilha da Pró-reitoria de Extensão do IFRS; 5. Instrução             

Normativa sobre os estágios; 6. Assuntos gerais e dúvidas do grupo. Ordem do Dia. A professora                



Daiane Toigo Trentin cumprimentou a todos, apresentando a pauta da reunião e iniciando pelo              

item 1. Apresentação do projeto da PROEX: Extensão em Diálogo. A professora Daiane Toigo              

Trentin apresentou o projeto Extensão em Diálogo, no qual a equipe da Pró-reitoria de Extensão               

(Proex) visitaria todos os campi, buscando estreitar os laços com a comunidade interna e externa.               

Apresentou os objetivos do projeto, salientando que quando as atividades presenciais forem            

retomadas, será divulgado um calendário de visitas. Expôs que, durante o isolamento, a proposta é               

fazer um calendário de reuniões via webconferência com alguns diretores/coordenadores de           

extensão por semana, conforme calendário a ser preenchido pelo grupo. Além de realização de              

webconferência aberta a servidores sobre temáticas específicas da Extensão e da Proex a serem              

selecionadas pelo grupo. Expôs que será compartilhado o calendário das webs semanais para a              

realização das inscrições. Foram sanadas algumas dúvidas sobre o projeto Extensão em Diálogo e              

sugeridos alguns assuntos, como certificados e prestação de serviços. 2. Apresentação da proposta             

de ações de Extensão em meio ao coronavírus. A pró-reitora Marlova Benedetti salientou a              

importância da extensão neste momento, expondo que foi pensado um Edital de Apoio a Projetos               

de Extensão voltados ao enfrentamento do Coronavírus (Covid-19). Apresentou o recurso que            

poderá ser empregado no Edital e procedeu a leitura do Edital. A professora Daiane Toigo Trentin                

explicou que será facilitado o preenchimento do projeto no SIGPROJ, pois neste momento é              

necessária celeridade e acrescentou que estão verificando formas de distribuição do recurso,            

expondo que não será via cartão pesquisador. A pró-reitora Marlova Benedetti complementou que             

o edital não prevê bolsistas, devido a atual situação. A professora Milena Silvester Quadros              

perguntou sobre o cronograma do edital. A professora Daiane Toigo Trentin falou sobre o prazo               

para execução do projeto, salientando que o período exige celeridade. A professora Helen             

Scorsatto Ortiz salientou a importância de incluir as legislações para a produção de materiais de               

higiene, visando atender o padrão mínimo de segurança. Expôs que alguns campi estão fazendo              

ações voltadas para as comunidades carentes, salientando a importância de atender estas ações. A              

professora Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli sugeriu incluir atividades de educação física no             

edital. A professora Helen Scorsatto Ortiz perguntou sobre a possibilidade de incluir bolsistas no              

edital, uma vez que muitos estudantes estão em situação de vulnerabilidade e o recurso da bolsa                

seria importante. A professora Daiane Toigo Trentin explicou o porquê o edital não prevê bolsistas,               

salientando que a recomendação é não sair de casa. O professor Cláudio Fioreze sugeriu dar ênfase                

em tecnologias sociais, apresentando alguns exemplos. Expôs também a importância de estimular            
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a alimentação saudável, não ficando restrito ao período de crise. A professora Daiane Toigo Trentin               

solicitou auxílio para enquadrar a sugestão no edital. A professora Milena Silvester Quadros             

salientou a importância de dar apoio às iniciativas preexistentes na comunidade e também da              

contribuição na Política de Assistência Estudantil. A professora Maria de Fátima Fagherazzi Pizzoli             

sugeriu o compartilhamento de projetos ou iniciativas que estão ocorrendo nos campi para             

inspiração. A pró-reitora Marlova Benedetti fez um resumo das manifestações, salientando que o             

edital deve ser finalizado até junho. Expôs que não questiona o mérito das bolsas, mas possui                

receio de expor os estudantes, acrescentando que estão buscando ações para fortalecer a             

assistência estudantil e viabilizar a distribuição de alimentos. Acrescentou que o edital é amplo,              

visando não excluir nenhum campi e que o valor é definido conforme as resoluções aprovadas pelo                

Conselho Superior. A professora Daiane Toigo Trentin explicou que estão tentando operacionalizar            

o recurso sem o cartão pesquisador, por ser um edital rápido e em período de crise, e que diante                   

disso, não há como estender o cronograma. A professora Milena Silvester Quadros perguntou             

sobre a participação de servidores com pendências. A professora Daiane Toigo Trentin explicou             

que não há como aceitar inscrições com pendências em prestações de contas e apresentou              

algumas ações que foram realizadas para facilitar a inscrição no edital. 3. Curso EaD para               

Extensionistas. A professora Daiane Toigo Trentin explicou que a instituição fez uma parceria com              

o Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) para ofertar o Curso EaD para servidores sobre Ações de               

Extensão. Explicou que o primeiro módulo começa a ser ofertado na próxima segunda e a               

instituição tem direito a 50 (cinquenta) vagas, sendo 2 (duas) vagas por campus, mais vagas para a                 

Proex e para a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) da Reitoria. Informou               

que será disponibilizada uma planilha para preenchimento dos interessados em fazer o curso. A              

professora Daiane Toigo Trentin expôs que também será ofertado o Curso EaD para extensionistas              

para os estudantes bolsistas e voluntários de extensão, expondo que este curso será ofertado no               

moodle do IFRS. 4. Instrução Normativa sobre os estágios. A Chefe do Departamento de Extensão,               

Leila Schwarz fez um breve relato sobre os trabalhos do Grupo de Trabalho (GT) responsável para                

elaboração da Instrução Normativa (IN) de Estágios. Explicou que os estágios obrigatórios serão             

responsabilidade do Ensino, os não obrigatórios, da Extensão e os que o IFRS for concedente, da                

Gestão de Pessoas. Acrescentou que a ideia é ter uma pessoa por campi para responder pelos                

estágios. Foram tiradas algumas dúvidas sobre a IN. A pró-reitora Marlova Benedetti solicitou que              

entrem em contato diretamente com a Leila Schwarz para sanar dúvidas específicas. 5.             
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Apresentação da Cartilha da Pró-reitoria de Extensão do IFRS. A professora Daiane Toigo Trentin              

apresentou a Cartilha de Extensão. Informou também de dentro de algumas semanas será lançada              

a nova edição da Revista Viver IFRS. 6. Assuntos gerais e dúvidas do grupo. A diretora Raquel                 

Fronza Scotton perguntou se é possível utilizar o recurso que sobra do Paiex para bolsas. A                

pró-reitora Marlova Benedetti respondeu que verificará com a Pró-reitoria de Administração e            

assim que tiver uma resposta, entrará em contato. A diretora Raquel Fronza Scotton perguntou se               

existe a possibilidade de incluir na IN dos bolsistas voluntários o Plano de Trabalho ou se o campus                  

teria autonomia para fazer um documento. A professora Daiane Toigo Trentin explicou que o Plano               

de Trabalho foi retirado por solicitação, devido a burocracia, mas que isto pode ser revisto. Foram                

tiradas algumas dúvidas sobre o Edital nº 67, como etapas e formas de publicação e sobre a                 

emissão de certificados. A pró-reitora Marlova Benedetti expôs que irão encaminhar um            

documento padrão para publicação. Às dezesseis horas e quinze minutos a Pró-Reitora de             

Extensão, Marlova Benedetti agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Nada              

mais havendo a constar, eu, Viviane Campanhola Bortoluzzi, lavrei a presente ata, que após lida e                

aprovada será assinada por mim e pelos presentes. Bento Gonçalves, trinta e um de março de dois                 

mil e vinte.  

Viviane Campanhola Bortoluzzi_____________________________________________________________ 

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_______________________________________________________________________ 

Leila Schwarz____________________________________________________________________________ 

Milena Silvester Quadros__________________________________________________________________ 

4 

 



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____________________________________________________________________ 
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