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COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 08/2018 
 

Aos vinte e um dias de Novembro de dois mil e dezoito, na Sala de Convenções do nono andar do 
IFRS – Campus Porto Alegre, reuniu-se a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão – 
CGAE – campus Porto Alegre, às quinze horas e trinta minutos. Estiveram presentes os membros: 
Celson Roberto Canto Silva, presidente, Dassuen Tzanovitch Datsch, Iara Elisabeth Schneider; 
Karen Selbach Borges, Helana Ortiz Garcia, Luana Peres, Ângelo Cássio Magalhães  Horn, 
Rosângela Leal Bjerk, Helen Scorsatto Ortiz, Arthur de Castro Fraga e a técnica-administrativa em 
educação, Patrícia de Morais Garcia, que secretariou a reunião. A reunião iniciou às quinze horas 
e quarenta minutos e teve como pauta única: Prestação de Contas PAIEX: Celson deu boas vindas 
aos novos membros e explicou a metodologia da avaliação, quais as documentações que deverão 
ser apresentadas de acordo com o Manual de Execução de Prestação de Contas dos Recursos do 
PAIEX 2018 e as normativas relacionadas ao PAIEX. Foi informado que todas as prestações de 
contas foram entregues dentro do prazo, que foi dia trinta e um de outubro de dois mil e dezoito. 
Também foi apresentado o Formulário de avaliação de prestação de contas de recurso – PAIEX e 
explicado como ele deverá ser preenchido. Antes de iniciar as avaliações deliberou-se sobre o 
prazo para regularização de pendências e estipulou-se que será dado um prazo de quinze dias 
para a regularização. Foram avaliadas as prestações de contas dos projetos: Incubadora Tecno-
social do campus Porto Alegre; Núcleo Extensionista Viver IFRS – Campus Porto Alegre – 
Operação 2018; Programa de Ações do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidade – 
NEPEGS; Projeto Prelúdio 2018; PROPEL – Programa Permanente do Ensino de Línguas, 
Literaturas e assuntos culturais; Um mundo através das lentes; Acervos bibliográficos em foco: 
articulando ações de conservação preventiva; Banda do Prelúdio; Conjunto de Flautas Doces do 
Projeto Prelúdio; Jardim Sensorial: (re) conectando os sentidos e Orquestra Infantil 2018. Foram 
aprovadas as prestações de contas dos projetos: Um mundo através das lentes; Acervos 
bibliográficos em foco: articulando ações de conservação preventiva e Banda do Prelúdio. Não 
houve prestações de contas reprovadas. As prestações de contas que apresentaram pendências e 
foi dado um prazo de quinze dias para o coordenador efetuar as devidas regularizações foram: 
Incubadora Tecno-social do campus Porto Alegre; Núcleo Extensionista Viver – Campus Porto 
Alegre – Operação 2018; Programa de Ações do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e 
Sexualidade – NEPEGS; Projeto prelúdio 2018; PROPEL – Programa Permanente do Ensino de 
Línguas, Literatura e assuntos culturais; Conjunto de Flautas doces do Projeto Prelúdio; Jardim 
Sensorial: (re) conectando os sentidos e Orquestra Infantil 2018.  
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dezessete horas e vinte minutos. E, para 
constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será 
assinada pelos presentes. ------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Patrícia de Morais Garcia ________________________________________________________________ 

 

1. Celson Roberto Canto Silva _______________________________________________________________ 

 

2. Luana Daniela da Silva Peres _____________________________________________________________ 

 

3. Dassuen Tzanovitch Datsch ______________________________________________________________ 

 

4. Arthur de Castro Fraga ___________________________________________________________________ 
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5. Karen Selbach Borges ____________________________________________________ 

 

6. Helana Ortiz Garcia ______________________________________________________ 

 

7. Ângelo Cássio Magalhães Horn _____________________________________________ 

 

8. Rosângela Leal Bjerk ____________________________________________________ 

 

9. Helen Scorsatto Ortiz ____________________________________________________ 

 

 

"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta na Diretoria de 
Extensão do campus". 

 

 

 

 

 

 

 

 


