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Aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, com início às catorze

horas e sete minutos, foi realizada a 3ª Reunião Ordinária 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 de Extensão Marlova Benedetti, conduzida pela

mesma e pela Chefe do Departamento de Extensão Leila Schwarz. Foi secretariada pela

servidora Idalícia Scalco. Estiveram presentes os seguintes membros do Comitê de

Extensão: Marlova Benedetti, Pró-reitora de Extensão; Leila Schwarz, Chefe do

Departamento de Extensão; Idalícia Scalco e Claudio Mansoni, servidores do

Departamento de Extensão da Reitoria; Viviane Campanhola Bortoluzzi, Assessora de

Assuntos Internacionais 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; Leonora Devensi, Coordenadora Extensão Substituta do Campus Erechim;

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; Mikael Marques de Medeiros, Coordenador de Extensão do Campus

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

Coordenadora de Extensão do Campus Rolante; Marcelo Maraschin de Souza,

Coordenador de Extensão do Campus Vacaria; Carine Simas da Silva, Chefe do

Departamento de Comunicação. A Pró-reitora de Extensão, Marlova Benedetti deu início a

reunião, cumprimentou todos os participantes e apresentou as pautas: a) Programa "O

IFRS é teu!"; b) Prêmio Mérito Extensionista; c) 7º Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino



do IFRS; d) Revisão da Resolução da Prestação Institucional de Serviços; e) Assuntos

gerais e dúvidas do grupo. Dando sequência à reunião a servidora Carine apresentou a

proposta do Programa “O IFRS é teu” que consiste em visitas de escolas e da comunidade

às unidades do IFRS, a Comunicação vai criar uma página no site do IFRS com as

informações de como estas visitas podem ocorrer e disponibilizar a logomarca, caso algum

campi queira utilizar. Definir que essas visitas poderiam ocorrer em alguma data

específica ou em determinado período de tempo, seria uma ação não somente da

extensão mas unificada para verificar o que os campi disponibilizam que possibilite essas

visitas. Leila comenta que alguns campi já fazem esta ação e Carine reforça que agora que

voltou o presencial é uma oportunidade das pessoas conhecerem os campi. Mikael diz

que no Campus Restinga já existe o projeto “Este Campus é Seu” que recebe visitas, que é

uma ação contínua, a qualquer momento a escola interessada entra em contato para

marcar a visitação, foram estipuladas 02 visitações por semana onde a escola solicita

através de um formulário, a ação é vinculada 100% à extensão, também durante à Mostra

Científica as escolas podem visitar, comenta que os estudantes das escolas públicas e

também privadas ficam impressionados com a estrutura que há no IFRS. No chat, Raquel

diz que o Campus Bento recebia antes da pandemia as visitas na Mostra do campus e que

pretende fazer uma ação em outubro para divulgar o processo seletivo e que essas ações

são muito importantes. Carine enviará o e-mail para os campi que já têm informações e

como receber essas visitas conste na página como informações permanentes. Marlova diz

que a ideia é que os campi que já têm essa ação mantenham seu formato e que se torne

uma ação institucionalizada. Dando continuidade Marlova passa para a próxima pauta da

reunião que é sobre o Prêmio Mérito Extensionista. As inscrições estão abertas há uma

semana (de 12 a 25/09) e foram alteradas em virtude da espera da chegada das placas

que demorou um pouco mais e também para dar mais tempo para os avaliadores, reforça

a importância do prêmio que será implantado pela primeira vez e pede a colaboração dos

colegas na divulgação das inscrições aos outros colegas. Leila reitera que é importante que

os colegas reforcem a participação e responde à Michele que há duas inscrições no

Mérito Extensionista. Marlova passa para o próximo tópico da reunião que trata do 7º

Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino do IFRS. Na sexta-feira(16/09) foi publicada a

homologação parcial dos trabalhos e que até o final do dia será publicada a retificação da

publicação com os ajustes necessários. Para relembrar aos colegas que os membros do



COEX ficam como banca avaliadora dos projetos. Leila reforça que se algum projeto não

tiver sido homologado que entre com recurso através do formulário eletrônico. Marlova

reforça que somente serão aceitos recursos via formulário, por outras vias não serão

aceitos. Adriana fala que já fez as ponderações em relação à homologação e que irão

aguardar, entretanto tem uma dúvida operacional em relação ao edital de hospedagem,

se cada campus deveria buscar sua hospedagem. Marlova responde que desta vez

conseguiram com o Comandante do 6º Batalhão de Comunicações a possibilidade de

hospedagem gratuita para 150 pessoas e que independente disso todos devem se

inscrever para o Edital de hospedagem e que após a confirmação de hospedagem em

alojamento será feito o sorteio por campi, inclusive isso já foi feito em anos anteriores

para buscar a imparcialidade e facilitar a logística. Leila responde à Mikael que se for

preciso fará a convocação dos Coordenadores e como já muitos vêm com os estudantes

para acompanhar o projeto talvez não seja necessário. Leila fala da programação geral dos

eventos da Extensão: além do Seminário de Extensão, haverá também o Seminário de

Internacionalização, a Mostra de Arte, o lançamento do Alumni(portal dos egressos), o

resultado do concurso de fotografia do NuMem, a divulgação dos vencedores do Prêmio

Mérito Extensionista, o lançamento da Revista Viver IFRS e um espaço onde estarão

expostas as fotografias do NuMem e do Alumini. A ideia é em algum momento antes do

café na quinta e na sexta-feira à tarde realizar essas atividades, para que todos possam

participar, não somente apresentando os projetos como também das outras atividades.

Marlova passa para a pauta seguinte que é a Revisão da Resolução da Prestação

Institucional de Serviços. É um ponto em que a servidora Daiane estaria à frente junto

com o escritório de projetos e mesmo os colegas já tendo em mãos o documento o ideal

é que aguardem o retorno da servidora em respeito a todo processo que ela conduziu até

aqui aguardando para fazer a publicação da Resolução. Marlova comenta que por ser uma

Resolução precisarão enviar ao CONSUP antes e que as contribuições dos colegas já estão

no documento compartilhado. Por fim passa para os assuntos gerais e dúvidas do grupo.

Lembrando que do dia 26 a 30/09 ocorrerá o 23º Salão de Extensão da UFRGS, o IFRS terá

03 trabalhos selecionados para participar: 02 trabalhos do Campus Bento Gonçalves e 01

trabalho do Campus Porto Alegre que serão apresentados na modalidade Tertúlias no dia

29/06 das 09 às 12 horas. Para o 40º SEURS Leila fala que 09 trabalhos foram

homologados e submetidos, os estudantes estão inscritos como apresentadores e do dia



23/09 a 01/11 abrirão as inscrições para os interessados em participar como ouvintes e

também para os envolvidos com os projetos selecionados. Quanto ao Edital SETEC será

feita a publicação da chamada interna referente ao Edital IFES nº 088/2022 com Apoio à

Iniciação Tecnológica com foco em Robótica e Cultura Maker, as submissões irão de 19/09

a 03/10. Leila fala dos Jogos Nacionais da Rede Federal, que irão acontecer de 28/11 a

02/12 em São José do Rio Preto/SP e participarão as seguintes modalidades que

venceram os Jogos internos do IFRS: xadrez e as modalidades coletivas: futsal, basquete,

handebol, vôlei e vôlei de praia. A ideia é ir de ônibus com 60 pessoas, que o IFRS vai

custear a participação dos 60 estudantes ao custo de R $850,00 cada e os campi

pagariam as diárias dos professores que irão acompanhar os estudantes . Será aberto um

edital para repassar esse recurso a eles e a prestação de contas será na Extensão dos

campi que participarem, ainda poderá haver a formação de uma equipe com estudantes

de diferentes campi para uma mesma modalidade, criando assim uma equipe do IFRS.

Ibirubá, Sertão, Caxias e Bento são os campi que participarão. No xadrez os 08 primeiros

colocados no masculino e feminino estão treinando, pois somente 04 serão selecionados

para participar dos Jogos Nacionais. Pretendem sair de Porto Alegre para facilitar a

logística e solicita aos campi participantes que se organizem para levar os estudantes. Os

professores irão acompanhar os estudantes nos jogos enquanto Marlova e Leila acompanharão

como Chefes de Delegação. Leila lembra que em breve começará o processo de prestações de

contas referentes aos recursos utilizados nos Editais e para que os campi se organizem. Helen fala

que estão recebendo as ações na modalidade cursos e que em algum momento pareceu haver

uma dubiedade na IN Proex/IFRS 03/2022, em relação aos Cursos semipresenciais e à distância de

Extensão x as Orientações dos Cursos Mooc. Dentro da IN da Extensão, no Artigo 14, ao tratar dos

cursos de extensão semipresenciais e a distância, o texto remete à IN Proen 04/2021, que é

específica para cursos Moocs, e isso gerou dúvidas. Leila comenta que abriu a IN novamente ,

revisou a ata , partes da gravação da reunião e sugeriu que Helen pode enviar um e-mail para

fazer uma conversa, um tira-dúvidas, que já discutiram quando revisaram a IN em que momento

deveriam seguir as normativas do EAD , quando passaria para a CGAE ou para o NEAD. Helen diz

que a dúvida não seria essa, mas sim que ao remeter integralmente à IN Proen 04/2021 gera

dubiedade em como proceder com os cursos de Extensão, uma vez que os Moocs são

organizados de maneira/obrigatoriedade distintas. Sugere que talvez se remeta apenas a

alguma parte específica da IN de ensino; ou que não se remeta a ela e sim especifique, no

texto da IN Proex 03/2022, quais itens devem ser seguidos pelos cursos semipresenciais e



à distância. Leila diz que seguem a normativa da PROEN os cursos Moocs semipresenciais

e à distância. Se for somente à distância, teria que ver o tipo de curso, a metodologia,

quando tem carga horária à distância passa pelo NEAD e pela PROEN. Marlova sugere

que Helen enumere os pontos discrepantes e enviará para o e-mail. Mikael fala que na

normativa as diretrizes gerais não esclarecem se vão para os Moocs. Leila vai retomar

com a Julia do EAD para ver o que pode mudar. Adriana levanta 02 questões, uma sobre o

ciclo de estágios obrigatórios nos cursos superiores(na licenciatura), se há a necessidade

de ter parcerias no Integra com entidades e como fazer isso. Marlova diz que essa

questão é com o Ensino, por se tratar de licenciatura que é mais específica é com a

PROEN. A outra questão seria sobre os estudantes que não poderão apresentar os

projetos no 7º Salão , por conta de doença ou servidor afastado, que não terão Mostra em

Alvorada e mapeia outras Mostras de outros campi e questiona se terá que devolver os

recursos. Marlova diz que não há previsão de devolução de recursos para esse caso e que

o ideal seria submeter em outros campi e orientou que Adriana solicite ao Coordenador

que faça uma justificativa formal informando o motivo por não ter submetido em outro

evento para o caso de alguma auditoria interna. No chat, Michele informa que em Feliz a

Mostra está com inscrições abertas, nos campi Restinga e Porto Alegre também. No chat,

Mikael pergunta sobre o SIGAA e Marlova diz que a Curricularização da Extensão e os

próximos editais serão por lá, inclusive o de fluxo contínuo. Lembra da reunião presencial

do COEX em 12 e 13 de dezembro. Mikael pergunta se o fluxo contínuo precisaria ter um

edital específico para isso? Se cada ano precisaria ter um edital novo? E que seria

interessante ter um edital só para eventos ou cursos. Marlova diz que não vislumbra isso

pois os editais de fomento precisam ser cadastrados no fluxo contínuo. Mikael sugere um

edital único e não um anual, somente incluiriam as informações no sistema sem a

necessidade de todo ano ter um novo edital. Leila comenta que é para uma melhor

organização e planejamento e que para o próprio sistema é necessário estar vinculado a

algum edital e às resoluções preveem isso, também é importante para o levantamento e

controle das ações para que tenham um início e um fim e que ter um edital específico

para eventos seria uma possibilidade. Mikael propõe que os projetos só sejam renovados

no sistema e que não precisariam passar por todo o processo e que o edital de fomento

externo também não haveria a necessidade de cadastrar no fluxo contínuo. Leila diz que

terão que ver como fazer o cadastro de cada edital dentro do SIGAA, já que agora tudo é



feito no SIGproj e Marlova propõe para lembrarem disso na hora de discutir os futuros

editais. Marcelo diz que quando foi servidor do IFSC os editais de fluxo contínuo eram

cadastrados separadamente já no SIGAA, os que eram só para projetos com fomento e os

que não recebiam recurso, era só selecionar o edital com ou sem recurso e questiona

como poderiam ser cadastrados os 02 Editais no SIGAA, sugere cadastrar só um edital e

depois selecionar como era feito lá. Leila comenta que na montagem dos editais 2023 isso

será levado em conta e isso também poderá ser discutido na reunião presencial. Marlova

agradeceu aos participantes e nada mais havendo a registar deu por encerrada a

webconferência às 15 horas e 25 minutos e eu, Idalícia Scalco, redigi a presente ata, que

segue assinada por mensagem eletrônica pelos membros deste Comitê.


