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REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, com início às nove horas, foi

realizada a 2ª 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 Marlova Benedetti, coordenada pela Pró-reitora adjunta Daiane Toigo Trentin e

pela Chefe do Departamento de Extensão Leila Schwarz e secretariada pela servidora

Caroline Cataneo. 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; Patrícia Garcia

(Campus Porto Alegre); Leonora Marta Devensi (Campus Erechim); Maria de Fatima Nora

Lopes (Campus Viamão); Mikael Marques de Medeiros (Campus Restinga); Raquel Fronza

Scotton (Campus Bento Gonçalves); Michele Oliveira da Silva Franco (Campus Farroupilha);

Marcos Daniel Schmidt de Aguiar (Campus Canoas); Marcelo Maraschin de Souza (Campus

Vacaria); Claudia Pelissoli (Campus Osório); Michele Mendonça Rodrigues (Campus Feliz);

Liana Ferreira Rosa Vianna (Campus Caxias do Sul); Silvia Schiedeck (Proex); Idalicia Scalco

(Proex) e Caroline Cataneo (Proex). A Pró-reitora de Extensão cumprimenta os presentes e

em seguida realiza a leitura da pauta de trabalho do dia. 1. Curricularização da Extensão:

Marlova inicia o tema com a colocação de que, depois da nota lançada pelo Conselho

Nacional de Educação (CNE) que trata especialmente dos cursos de Licenciatura, foi

encaminhado ao Consup uma revisão na Resolução 022/22 que trata da Curricularização no

IFRS. Daiane pontua que, no momento, a maior demanda são as alterações nos PPCs e de

que maneira isso irá ocorrer. Além disso, coloca que o SIGAA está passando por atualizações

e, após a finalização desse processo, que ocorrerá no início de outubro, a curricularização

passará a integrar o sistema de maneira integral. As disciplinas estarão integradas com os



projetos de curricularização. Dessa forma, em função dessa atualização, é mais viável

aguardar o término do processo de atualização, para publicação da Instrução Normativa

orientando o processo de curricularização do IFRS. O primeiro ponto, no momento, são as

atualizações no PPCs de cursos. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail da

curricularização ou remeter diretamente à Proen, quando se tratar de alterações no texto

dos PPCs. Raquel Fronza Scotton, do Campus Bento Gonçalves, pontua que a maior dúvida

no Campus é a maneira como a curricularização deve aparecer nos PPCs, isso deve ficar mais

claro para facilitar o trabalho nos campi, necessitando de um auxílio maior da Pró-reitoria de

Ensino. 2. Revisão da Resolução da Prestação Institucional de Serviços - 069/2019: Daiane

coloca que a resolução está um pouco defasada e alguns itens merecem ser discutidos,

como: (i) pagamento dos estudantes, (ii) solicitação por pessoa física e (iii) comissão de

avaliação da Reitoria/Conselho de Campus. As alterações na redação da resolução serão

encaminhadas ainda nesta semana para as contribuições do comitê, após ser discutido com

a Procuradoria Jurídica do IFRS. 3. 7° Salão de Pesquisa, Extensão e Ensino: será realizada

no Campus Bento Gonçalves, no formato presencial, concomitante à Mostra

Técnico-Científica do Campus. Serão realizados os seguintes eventos de extensão: 10°

Semex, Seminário de Internacionalização e Mostra de Arte e Cultura. Além dos 10 anos da

Revista Viver IFRS, da divulgação dos selecionados no Prêmio Mérito Extensionista e a

divulgação dos concursos fotográficos do Núcleo de Memória e o lançamento da plataforma

de egressos - Alumni IFRS. Silvia Schiedeck coloca que na próxima quinta-feira, dia 26 de

julho, será divulgado o edital do concurso de fotografias do Núcleo de Memória do IFRS que

tem como tema norteador o retorno ao trabalho presencial no IFRS. O site do Alumni está

sendo desenvolvido com a colaboração do professor Roben Lunardi do Campus Restinga, de

uma bolsista selecionada para o projeto e pela comunicação, com o objetivo de aproximar

novamente os egressos da instituição. Leila aproveita para reiterar a necessidade de

preencher a planilha com os novos nomes para a Comissão Geral de Acompanhamento de

Egressos. 4. Participação no 23º Salão de Extensão da UFRGS. Leila pontua que os campi

têm até amanhã o prazo para requerer participação no evento. Os trabalhos que irão ao

evento serão selecionados via sorteio e o IFRS possui 03 vagas de participação. Participação

no 40º SEURS. As inscrições estão abertas até o dia 06 de agosto com 15 vagas para

participação. Ocorrerá em formato online e contempla os projetos/programas apresentados

no ano anterior, sendo que quem está fazendo parte da equipe do projeto pode apresentar



a ação no SEURS. Para ambos os eventos é solicitada ampla divulgação nos campi. Não

tendo mais nada a tratar, a reunião é encerrada às dez horas e sete minutos da manhã.


