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Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, com início às quatorze horas e

cinco minutos, foi realizada a 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Extensão (COEX) do

Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A reunião foi realizada via webconferência. A

sessão foi convocada e coordenada pela Pró-reitora de Extensão Marlova Benedetti e

assessorada pela Pró-reitora Adjunta de Extensão, Daiane Toigo Trentin e pela Chefe do

Departamento de Extensão, Leila Schwarz. Foi 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, Viviane Diehl, Assessora de Arte e Cultura;

Cláudio Mansoni e Idalicia Scalco, servidores do Departamento de Extensão da Reitoria;

Adriana Silva Martins, Coordenadora de Extensão do Campus Alvorada; Raquel Fronza

Scotton, Diretora de Extensão do Campus Bento Gonçalves; Olívia Pereira Tavares,

Coordenadora de Extensão Substituta do Campus Canoas; Marlova Elizabete Balke,

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

Coordenadora de Extensão do Campus Farroupilha; Michele Mendonça Rodrigues,

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

Extensão do Campus Ibirubá; Claudia Simone Cordeiro Pelissoli, Diretora de Extensão do

Campus Osório; Helen Scorsatto Ortiz, Diretora de Extensão do Campus Porto Alegre;

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

Coordenadora de Extensão do Campus Rolante; Sergiomar Theisen, Coordenador de

Extensão e André Luís Pereira Dresseno, servidor do Campus Sertão; Marcelo Maraschin

de Souza, Coordenador de Extensão do Campus Vacaria; Alcione Moraes Jacques,

Coordenadora de Extensão do Campus Veranópolis. A Pró-reitora de Extensão, Marlova

Benedetti deu início a reunião, cumprimentou os presentes e apresentou a pauta da



reunião: 1.Avaliação dos Editais de Extensão 2022; 2. Indicadores de Extensão; 3. SEURS

2022; 4. Assuntos Gerais. Passou-se para falar sobre o primeiro tópico da reunião que

trata da 1. Avaliação dos Editais de Extensão 2022. Marlova expôs sobre o novo formato

do edital de fomento da extensão - Edital Unificado, agradeceu a todos que colaboraram

na elaboração e execução dele e abriu para análise e contribuições aos membros do Coex.

Olivia, de Canoas, falou que o edital unificado é muito bom, pois concentrou vários editais

em um único, porém ele deveria apresentar de forma mais clara os regramentos das

diversas modalidades, para mitigar equívocos na interpretação dos recursos disponíveis

em cada modalidade do edital. Marlova Benedetti sugeriu um quadro ou algo que elucide

melhor os regramentos para cada modalidade. Raquel, do Campus Bento Gonçalves,

relatou que o edital unificado foi um avanço no que tange os editais de fomento da

extensão, que no Campus Bento Gonçalves os procedimentos decorrentes do edital foram

executados sem dificuldades e comentou sobre o material orientativo que a direção de

extensão do campus disponibilizou aos extensionistas com intuito de ajudá-los no ato da

submissão das propostas no edital. Helen, do Campus Porto Alegre, sugeriu que o prazo

entre as etapas 7 e 8 do cronograma do edital unificado seja revisto, pois ficou bastante

exíguo para apreciação de recursos quanto à classificação e manifestação/reunião da

CGAE e expôs da possibilidade de haver uma reunião com o COEX entre essas etapas. Em

outro ponto, Helen falou sobre a forma que os recursos para as ações afirmativas foram

disponibilizados no edital unificado: somente PAIEX e sem possibilidade de concorrer à

bolsa em outra modalidade, uma vez que o edital unificado impediu submissão em mais

de uma modalidade, o que era uma praxe em editais anteriores. Sendo assim, em 2022 a

categoria "ações afirmativas" ficou esvaziada e o formato parece não atender às políticas

institucionais das ações afirmativas. Nesse sentido, Helen sugere concessão de bolsas na

modalidade de ações afirmativas, ou possibilidade de concorrência/submissão pelo

mesmo projeto/programa em mais de uma modalidade. Nesse sentido, Marlova Benedetti

relatou sobre a escassez de recursos orçamentários previstos para o próximo ano, mas que

haverá a possibilidade de redistribuir as rubricas orçamentárias PAIEX para PIBEX. Gislaine

Silva Leite, via chat, escreveu que a redução dos valores do PAIEX para ações afirmativas

seria viável para atender a demanda para valores destinados para o PIBEX ações

afirmativas, porém retirar em sua totalidade seria ruim. Marlova Benedetti conclui

dizendo que por se tratar de recurso da PROEX, antes do lançamento do edital do próximo



ano, será analisada a distribuição deste recurso em partes ou em sua totalidade para

bolsas. Marcelo Maraschin de Souza, via chat, mencionou sobre a desidentificação das

propostas enviadas aos avaliadores ad hoc (2022 não foram desidentificadas), Daiane

Toigo Trentin, respondeu que a desidentificação não foi feita em função do atendimento

do artigo 9º, inciso II, da Instrução Normativa PROEX IFRS nº 05/2015, que trata da

suspeição entre o avaliador e o proponente/membros da proposta. Leila Schwarz

complementou dizendo que tomou-se o cuidado no ato da distribuição das propostas,

para que o ad hoc não fosse do mesmo campus do(s) proponente(s) da proposta. Após

uma breve pausa em função da instabilidade da internet, Leila Schwarz falou que algumas

propostas não haviam sido homologadas no Edital 13/2022 em função do plano de

aplicação de recurso, mas com adequação correta, as propostas passaram a ser

homologadas após recurso. Porém, Leila enfatizou que os campi (CGAES) devem ficar

atentos com o novo plano de aplicação de recurso, enviado por ocasião do recurso, assim

como com a possibilidade de alterações permitidas de itens até 28/09/2022, visto que é

nos campi que serão realizadas as prestações de contas do Edital 13 . 2. Indicadores de

Extensão. Marlova Benedetti relatou que os indicadores de extensão estão muito

presentes nas reuniões do FORPROEXT e que a SETEC publicou portaria no dia 06 de maio

de 2022, contendo os referidos indicadores de extensão, que seguem: “Indicadores de

Extensão: I - Percentual de recursos financeiros do orçamento anual público aplicados em

extensão; II - Proporção de estudantes envolvidos em extensão; III - percentual de

servidores envolvidos em ações de extensão; IV - Quantidade de pessoas atendidas pelas

ações de extensão; V - Inclusão de população vulnerável nas ações extensionistas; VI -

Parcerias interinstitucionais em ações de extensão”, concluindo que até o dia 31/12/2022

as instituições deverão organizar uma estrutura de dados, constituir equipe para

monitorar e aderir a implantação do sistema de monitoramento em desenvolvimento pela

SETEC em parceria com o IFRN. Marlova Benedetti complementou que já está alinhado

com a Pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional do IFRS a busca pelos dados. Porém,

algumas das informações precisarão ser implementadas para atenderem estes

indicadores, sendo um deles o público atendido pela ação de extensão, visto que este

público não é certificado (trata-se de estimativa e não sendo possível auditar), outro

indicador que necessitará de informações adicionais é o da população vulnerável (como

auditar). Marlova falou que a SETEC está fazendo um manual com as instruções sobre os



indicadores de extensão e que o IFRN está trabalhando no sistema e, por fim, para haver

uma unidade dos dados foi solicitado uma reunião com a SETEC pelo FORPROEXT para

tratar sobre o assunto. Esses indicadores impactarão diretamente nas questões de

distribuições orçamentárias e para que possam ser atendidos na sua integralidade os

sistemas de gestão e/ou registros das ações poderão passar por adequações. Marlova

abriu espaço para colocações. Adriana Silva Martins falou da importância dos indicadores

de extensão não serem apenas quantitativos, mas também que possam ser qualitativos.

Marlova Benedetti ponderou, com base na fala da Adriana, que dependerá do que a SETEC

irá apresentar. Daiane Toigo Trentin disponibilizou, no chat, o link da portaria dos

indicadores de extensão

(http://www.realsuperior.com.br/wp-content/uploads/2022/05/Portaria-SETEC-no-299-20

22_Indicadores-de-Pesquisa-e-Extensao_.pdf) expedida pela SETEC. 3. SEURS 2022.

Marlova Benedetti trouxe que o SEURS será realizado em Chapecó - SC, nos dias 23, 24 e

25/11/2022, sendo que o regulamento foi disponibilizado com a seguinte distribuição: 5

apresentações orais e 12 banners (custeados pela PROEX), com a participação de um

estudante (regularmente matriculado) e um servidor para cada trabalho. Para tanto,

Marlova sugeriu que cada campus participasse em uma modalidade (oral ou banner),

sendo proposto a realização sorteio, onde os cinco primeiros campus sorteados ficariam

com a modalidade apresentação e os outros doze ficariam na modalidade banner e a

seleção/indicação de cada trabalho ficaria a cargo de cada campus até dia 15/08/22. Os

membros do COEX concordaram com a sugestão e, enquanto o sorteio era organizado,

Marlova Benedetti falou que a Proex dispunha de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

destinados para as despesas de hospedagem e alimentação, porém, o custeio de

deslocamento (transporte) de ida e volta para a cidade de Chapecó, ficará a cargo de cada

campus. Leila Schwarz procedeu o sorteio ao vivo e os seguintes campi ficaram com as

apresentações orais: Alvorada, Viamão, Farroupilha, Canoas e Caxias do Sul. Inicialmente,

havia sido sorteado o Campus Veranópolis, porém ele foi substituído pelo de Viamão (em

nova rodada de sorteio), tendo em vista que o Campus Veranópolis não havia apresentado

nenhum trabalho no 6º Salão (regra para seleção dos trabalhos nos campi). Sendo assim,

ficaram 11 trabalhos de banners e 5 de apresentação oral. 4. Assuntos Gerais. Marlova

Benedetti pautou três assuntos: Jogos - Etapa Xadrez; Condutas vedadas em ano eleitoral;

Grupo de whatsapp e e-mail do Coex. Sobre a pauta dos jogos de xadrez, Marlova falou



que essa etapa será realizada no Campus Bento Gonçalves no dia 08/07/22, separada das

outras modalidades de esportes, que acontecerão no Campus Sertão. Leila Schwarz falou

que as inscrições serão abertas em breve e que será enviado e-mail para os campi que

previamente haviam manifestado interesse. Marlova Benedetti respondeu a dúvida da

Helen Ortiz sobre a idade máxima para participar dos jogos, que é de até 19 anos. Marlova

Benedetti falou sobre a minuta da atividade docente que será votada na próxima reunião

do CONSUP, orientou o Coex a se apropriar sobre o tema e conversar com os seus

representantes no Colégio Superior. Daiane Toigo Trentin falou que na próxima edição do

Extensão em Diálogo serão apresentados os projetos pilotos da curricularização da

extensão, que ocorreram de forma remota em função da pandemia, especificou que o

prazo para implementação desses projetos é até o dia 31/12/22, que ainda não há um

instrumento de avaliação para os cursos no que tange a curricularização, que os

avaliadores (dos cursos) questionaram o andamento do processo da curricularização da

extensão e foram informados da aprovação da Resolução da Curricularização no Consup.

Já para as condutas vedadas em ano eleitoral, Daiane Toigo Trentin postou no chat o link

da AGU da forma que os servidores e veículos de comunicação devem seguir, inclusive

páginas em redes sociais (mídias não oficiais) de ações de extensão, ensino e pesquisa

vinculadas ao IFRS. A partir disso, o Departamento de Comunicação enviará e-mail com

ofício orientando sobre os procedimentos. Daiane repassou o recado do Departamento de

Assuntos Internacionais referente ao prazo dos campi aderirem para aplicação de provas

de português para estrangeiros. Grupo de whatsapp e e-mail do Coex, Daiane Toigo

Trentin falou sobre os endereços de e-mail que seriam do setor de extensão dos campi e o

grupo whatsapp ficaria com o número do coordenador/diretor, pois há, hoje, diversos

endereços e contatos de substitutos ficando comprometido o controle. A partir disso,

orientou-se que os campi atualizem os seus contatos enviando um e-mail para o endereço

proex@ifrs.edu.br. A Pró-reitora Marlova agradeceu a presença dos participantes e nada

mais havendo a registar deu por encerrada a webconferência às 16 horas e eu, Cláudio

Mansoni, redigi a presente ata, que segue assinada por mensagem eletrônica pelos

membros deste Comitê.


