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Aos onze dias do mês de março de dois mil e vinte e um, com início às nove horas, foi  realizada 

a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê de Extensão (COEX) do Instituto Federal do Rio  Grande 

do Sul. A reunião foi realizada via webconferência. A sessão foi convocada pela Pró-reitora  

Adjunta de Extensão Daiane Toigo Trentin, coordenada pela Pró-reitora adjunta Daiane Toigo 

Trentin e pela  Chefe do Departamento de Extensão Leila Schwarz e secretariada pelo servidor 

Cláudio Mansoni. Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de Extensão: 

Marlova  Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Daiane Toigo Trentin, Pró-reitora Adjunta de 

Extensão;  Leila Schwarz, Chefe do Departamento de Extensão do IFRS, Viviane Diehl, 

Assessora de Arte  e Cultura; Silvia Schiedeck, Caroline Cataneo e Cláudio Mansoni, Servidores 

do Departamento de Extensão da Reitoria; Adriana 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; Athina Marcks, 

Coordenadora Substituta de Extensão  do Campus Farroupilha; Michele Mendonça Rodrigues, 

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

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

Garcia, Diretora de Extensão do  Campus Porto Alegre; Mikael Marques de Medeiros, 

Coordenador de Extensão do Campus Restinga;  Priscila de Pinho Valente, Diretora Substituta 

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

Rolante; Alcione Moraes Jacques, Coordenadora de  Extensão do Campus Avançado 

Veranópolis; e, Cláudio Fioreze, Coordenador de Extensão do Campus Viamão. A Pró-reitora 

de Extensão, Marlova Benedetti deu início a  reunião, cumprimentou todos os presentes na 



reunião e, em seguida, foi realizada a apresentação individual dos membros do Comitê de 

Extensão - COEX, findou-se  a apresentação com a Pró-reitora de Extensão,  Marlova Benedetti 

dando as boas-vindas aos novos integrantes e passou-se a discussão das pautas da reunião. 1. 

Revisão final dos Editais da Extensão em 2021: A Pró-reitora de Extensão,  Marlova Benedetti, 

falou do recebimento do relatório da auditoria interna no que tange à extensão, realizada nos 

Campus do IFRS em 2020. Os apontamentos serão discutidos em momento oportuno, para 

melhor gestão e alinhamento dos processos. A Sra. Benedetti, sobre o orçamento - LOA 2021- 

relatou sobre as incertezas (pela não aprovação) e da provável redução orçamentária. A partir 

desse ponto (LOA 2021), foram apresentadas propostas de valores para os Editais de Fomento 

de Extensão do IFRS, explorando o número de ações a serem contempladas versus os valores 

nelas previstos. Leila Schwarz, passou a apresentação dos diferentes cenários e informou que 

a PROEN, não irá disponibilizar orçamento para os Editais (somente PROEX e PROPPI no Edital 

Indissociáveis), tendo em vista a alocação desses recursos às aulas remotas. O Coordenador 

de Extensão do Campus Viamão, Claudio Fioreze, falou da realidade do Campus e, a partir 

disso, vislumbra-se a redução dos valores de bolsas e, também, de bolsistas para o PIBEX no 

Campus, além do recurso para cada ação (PAIEX). Na mesma linha, a Diretora de Extensão do 

Campus Bento Gonçalves, Raquel Fronza Scoton, acrescentou que no Campus Bento a maioria 

dos coordenadores optou em 2020 pela escolha de bolsas com menor carga horária, visando 

contemplar o máximo possível de bolsistas e também em função das atividades serem 

remotas. O Diretor de Extensão do Campus Osório, Cláudius Soares explicitou a previsão em 

edital, a restrição que uma PROPOSTA DE EXTENSÃO somente possa concorrer em apenas um 

Edital de Fomento em todo o ÂMBITO do IFRS. Marcos Daniel Schimidt de Aguiar, disse que 

diante da escassez de recursos, concorda com a diminuição da carga horária das bolsas (PIBEX) 

e, da redução dos valores para execução da ação de extensão (PAIEX). Aguiar também é pela 

restrição da contemplação de ações em diferentes Editais do IFRS, sintetizou: “Mais propostas 

contempladas, a partir das diminuições dos valores editalícios”. A Pró-reitora de Extensão, 

Marlova Benedetti, ratificou que os recursos da PROEX para Fomento, referem-se aos Editais 

Auxílio Ações Afirmativas, Arte e Cultura e Indissociáveis. A Assessora de Arte  e Cultura do 

IFRS, Viviane Diehl, convocada pela Pró-reitoria de Extensão, explicitou que o Edital de Arte e 

Cultura prevê PIBEX e PAIEX, sendo este, muito necessário, tendo em vista a alta 

especificidade da aquisição de materiais. O Coordenador de Extensão do Campus Restinga, 



Mikael Marques de Medeiros apresentou um contraponto: focar mais no PIBEX, devido às 

aulas remotas - não houve mudanças a partir da ideia apresentada por Sr. Mikael Marques de 

Medeiros. Após o COEX convergir pelas reduções de valores (PIBEX e PAIEX) previstas em 

editais, a Pró-reitora  Adjunta de Extensão, Daiane Toigo Trentin propôs votação por enquete 

virtual sobre os novos valores do PAIX (AFF e Arte e Cultura): R$ 3.000,00 (três mil reais) - [6 

votos];   R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) - [ZERO voto]; R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) - [10 votos]. Ficou decidido pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e 

quatrocentos reais) para PAIEX. Passou-se para a enquete do PIBEX. Carga horária para as 

bolsas:  4 horas - [1 voto]; 8 horas - [12 votos];  12 horas - [3 votos]; 16 horas - [ZERO voto]. 

Ficou decidido que os Editais com PIBEX, as bolsas poderão ser de até 8 (oito) horas para 

cada bolsista (permitido-se bolsas de 4 (quatro) horas). A Chefe do Departamento de 

Extensão da Reitoria, Leila Schwarz levantou como deverá ser  previsto e redigido nos editais, 

o texto legal que contenha a restrição da contemplação em diferentes editais de fomento 

interno no âmbito do IFRS, aplicando-se para o PIBEX e o PAIEX. No entanto, a contemplação 

de somente uma vez, não deve restringir que a ação possa ser contemplada em um edital 

(PIBEX) e em outro distinto (PAIEX). Passou-se para a elaboração da redação dos Editais para 

prever o que foi discutido e acordado. A Sra. Leila Schwarz, passou para apresentação do Edital 

Auxílio Institucional à Extensão na íntegra. Discutindo os pontos que foram apontados pelo 

COEX, no arquivo outrora compartilhado. Houve várias interações pelos Membros do COEX 

quanto ao pagamento dos bolsistas em função dos relatórios, nesse sentido, tem-se as 

previsibilidades em Instruções Normativas, tendo como exceção os 10 (dez) dias para entrega 

do relatório final, ou seja, essa normatização/previsibilidade cabe ao Edital. Após discussões 

pelo COEX, propôs-se pela alteração na redação, onde tinha-se: “10 (dez) dias”, passou para: 

“no último dia de vigência da bolsa”. Leila Schwarz explicou da necessidade em edital do 

Documento de Formalização da Demanda para Programas e Projetos de Extensão - 

documento proveniente da comunidade externa - (apontamento da auditoria) e apresentou 

modelo que contemplaria formalmente a referida demanda. Em interações com o COEX, a Sra. 

Schwarz explicitou que o modelo apresentado, não necessariamente, seria o único e exclusivo, 

podendo ser outro (como por exemplo, e-mail). Por fim, passou-se para a discussão do 

cronograma do edital, a Sra. Marlova Benedetti, Sra. Daiane Toigo Trentin e Sra. Leila Schwarz, 

ambas da Pró-reitoria de Extensão, falaram da flexibilidade das datas em função do calendário 



acadêmico. Diante do cronograma apresentado e proposto, não houve manifestações 

contrárias pelo COEX. Após a revisão de todos os itens do Edital, a Sra. Benedetti sugeriu a 

disponibilização do arquivo para o COEX apontar novas alterações. A Sra. Leila Schwarz, 

passou para apresentação do Edital Apoio a Programas e Projetos Voltados à Arte e à Cultura 

na íntegra. Sintetizou os apontamentos realizados no arquivo compartilhado com o COEX, 

buscando a integração com o Edital Auxílio Institucional à Extensão. Passou-se para a 

discussão do Cronograma, sendo que este possui todas as datas, tendo em vista, que se trata 

de um Edital proveniente da PROEX. Posteriormente, falou-se sobre a utilização de recursos 

financeiros em materiais para divulgação das ações, não sendo recomendado a previsão deste 

dispêndio para esse fim, porém não se aplica para materiais informativos/pedagógicos para 

execução da ação, devendo, impreterivelmente, ter essa diferenciação. Houve diversas 

interações pelos membros do COEX e proferiu-se pela melhor previsão no Edital e em seu 

Anexo (Plano de Aplicação de Recurso), quanto a essa diferenciação. A Pró-reitora de 

Extensão, Marlova Benedetti propôs que a PROEX irá elaborar a redação para contemplar o 

assunto, para posteriormente, aprovação do COEX. A Pró-reitora  Adjunta de Extensão, Daiane 

Toigo Trentin, passou a falar do Edital Indissociáveis, onde a PROPPI, passaria a gerir este 

Edital, ao invés das PROEX, PROEN e PROPPI. Abriu-se discussões: O Coordenador de Extensão 

do Campus Ibirubá, Rafael Zanatta Scapini sugeriu que fosse a PROEX. A Diretora de Extensão 

do Campus Bento Gonçalves, Raquel Fronza Scotton concorda em ser melhor a 

operacionalização do edital pela PROPPI, mantendo-se as decisões e acompanhamento pela 

CIEPE Local. Ratificado pela Coordenadora de Extensão do Campus Caxias do Sul, Maria de 

Fátima Fagherazzi Pizzoli. Já, A Coordenadora de Extensão do Campus Alvorada, Adriana 

Martins ponderou que a Extensão não perca o vínculo no acompanhamento das ações e não 

abrindo mão da política de extensão. A Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti sugeriu 

a interrupção da reunião às 12h e 30 minutos e retornar no dia 15 de março de 2021, às 14 

horas, os membros do COEX concordaram com a proposição da Pró-reitora de Extensão. 

Marlova findou a reunião solicitando a divulgação da Extensão em Diálogo que ocorrerá no 

dia 16/03/21, às 10h e agradeceu a todos e todas. Nada mais havendo a registrar,  deu por 

encerrada a webconferência às 12 horas e 35 minutos e eu, Cláudio Mansoni,  redigi a 

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


