
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

No dia dezoito de dezembro do ano de dois mil e vinte, através de webconferência, reuniu-se a                 
Comissão de Avaliação e Gerenciamento de Ações de Extensão CGAE - Campus Porto Alegre às               
catorze horas. Estiveram presentes os membros: Marla Barbosa Assumpção, presidenta; pelo           
segmento discente: Dassuen Datsch (suplente); pelo segmento docente: Celson Roberto Canto e            
Silva (suplente), Cláudia Schreiner (titular) e Clarissa de Godoy Menezes (suplente); pelo            
segmento Técnico-administrativo em Educação: Cristine Stella Thomas (titular) e Cinara dos           
Santos Costa (titular) que, além de membra da CGAE, também secretariou a reunião por estar               
vinculada à Diretoria de Extensão. Esteve presente também a estagiária da Diretoria de Extensão,              
Luana Daniela da Silva Peres. Justificaram a ausência os seguintes membros: Ângelo Cássio             
Magalhães Horn (titular), Suzinara da Rosa Feijó (suplente), Arthur de Castro Fraga (titular) e              
Valesca Martins Thumé (titular). A reunião iniciou-se às catorze horas e cinco minutos com a               
seguinte pauta: 1. Prestação de Contas PAIEX: a presidenta Marla sugeriu aos membros que o               
acompanhamento das devolutivas das prestações de contas do PAIEX com pendências fosse            
realizado através da planilha com a sistematização das avaliações, conforme sistemática utilizada            
na reunião anterior. Após concordância dos membros partiu-se para avaliação dos casos. A             
presidenta relembrou que foi compartilhado na semana anterior com a comissão as devolutivas de              
cinco coordenadores com as respectivas justificativas e/ou documentos faltantes, assim como os            
formulários para registro do parecer de avaliação e que, no dia anterior, foram compartilhados os               
demais casos. Após esclarecimentos iniciais, as avaliações foram realizadas na seguinte ordem:            
Programa Projeto Prelúdio 2020 - como a coordenadora enviou a nota fiscal que estava faltando,               
conforme apontado no parecer de avaliação anterior, os membros aprovaram a prestação de             
contas. As membras Cláudia e Clarissa se abstiveram da votação por fazerem parte da equipe do                
programa. Um mundo através das lentes - após a análise da justificativa encaminhada pelo              
coordenador, os membros da CGAE presentes aprovaram a prestação de contas. Núcleo de             
Estudos Afro-brasileiros e indígenas - NEABI: a partir das justificativas e complementações            
encaminhadas pela coordenadora, assim como da análise da devolutiva recebida da PROEX            
referente aos questionamentos enviados após a reunião da CGAE de oito de dezembro deste ano,               
os membros presentes se manifestaram pela aprovação da prestação de contas, desde que haja              
um respaldo da PROEX em relação ao novo parecer da comissão. Como encaminhamento, os              
membros definiram pré-aprovar a prestação de contas e solicitaram que a DEXT encaminhe             
novamente um e-mail para a PROEX questionando se a CGAE do campus teria respaldo para               
aprovar a prestação de contas a partir das justificativas encaminhadas. Em caso afirmativo, a              
comissão considera a prestação de contas automaticamente aprovada. A membra Cinara se            
absteve da votação por fazer parte da equipe do programa. Programa de Extensão em Educação               
Profissional e Tecnológica - como a coordenadora enviou o documento fiscal com o detalhamento              
correto, conforme apontado no parecer de avaliação anterior, os membros aprovaram a prestação             
de contas. Os jogos de tabuleiro como ferramenta educacional - como a coordenadora enviou a               
nota fiscal que estava faltando, assim como a justificativa solicitada, conforme apontado no parecer              
de avaliação anterior, os membros aprovaram a prestação de contas. Conjunto de flautas doces do               
Projeto Prelúdio 2020 - a partir da justificativa encaminhada pela coordenadora, conforme            
apontado no parecer de avaliação anterior, os membros aprovaram a prestação de contas. As              
membras Cláudia e Clarissa se abstiveram da votação por esta ser uma ação vinculada ao               
Programa Projeto Prelúdio, do qual fazem parte como equipe de execução. Bandas do Prelúdio              
2020 - a partir da justificativa encaminhada pela coordenadora, conforme apontado no parecer de               

 



 
 

avaliação anterior, os membros aprovaram a prestação de contas. As membras Cláudia e Clarissa              
se abstiveram da votação por esta ser uma ação vinculada ao Programa Projeto Prelúdio, do qual                
fazem parte como equipe de execução. Geração Sustentável: ressignificando resíduos em           
soluções através da aprendizagem criativa - após análise dos esclarecimentos encaminhados pelo            
coordenador, conforme apontado no parecer anterior, os membros aprovaram a prestação de            
contas. Núcleo de Atendimento a Pessoas com necessidades educacionais específicas – NAPNE:            
no início da discussão sobre a prestação de contas do NAPNE, a membra Cláudia teve que sair da                  
reunião para participar de outra previamente convocada. Antes de se retirar, sugeriu que um dos               
encaminhamentos para avaliação da prestação de contas do programa fosse análogo ao que foi              
dado para o caso do NEABI, quanto à necessidade de consulta à PROEX. Após os demais                
membros analisarem as justificativas e complementações encaminhadas pela coordenadora, assim          
como a devolutiva recebida da PROEX referente aos questionamentos enviados após a reunião da              
CGAE de oito de dezembro do ano corrente, decidiram por pré-aprovar a prestação de contas no                
que se refere aos itens de custeio adquiridos, mas solicitaram ainda que seja apresentado              
documento fiscal com o detalhamento de um dos itens adquiridos. Assim como no caso do NEABI,                
os membros pediram que a DEXT encaminhe novamente um e-mail para a PROEX solicitando um               
posicionamento da Reitoria, questionando se a CGAE teria respaldo para aprovar a prestação de              
contas no que se refere aos itens de custeio a partir das justificativas encaminhadas. Em caso                
afirmativo e se a coordenadora enviar o documento fiscal faltante, a comissão considera a              
prestação de contas parcialmente aprovada no que se refere aos itens de custeio adquiridos.              
Quanto ao item permanente adquirido, a CGAE solicita a devolução do recurso, mesmo             
entendendo o mérito e a necessidade da compra, uma vez que o edital de fomento interno (Edital                 
Complementar nº 58/2019 vinculado ao Edital IFRS nº 67/2019 - Auxílio Institucional às ações de               
extensão 2020) previa auxílio apenas para aquisição de itens na rubrica custeio. A membra Cinara               
se absteve da votação por fazer parte da equipe do programa. Por fim, os membros solicitaram o                 
registro em ata da necessidade de investimento nos núcleos de ações afirmativas, uma vez que               
eles fazem parte da estrutura da instituição e não teriam que ficar na dependência de participar de                 
editais de fomento para aquisição de itens/serviços para o seu funcionamento, sobretudo quando             
esses editais não preveem a aquisição de material de capital. A membra Clarissa relatou que               
ocorre uma situação parecida no caso das ações vinculadas ao Prelúdio e ao Curso Técnico em                
Instrumento Musical. Ficou combinado ainda que, após a devolutiva da PROEX e dos documentos              
do NAPNE, a DEXT encaminhará para CGAE por e-mail para ciência da comissão. 2. Assuntos               
Gerais: a presidenta informou que os relatórios parciais dos estudantes foram compartilhados pela             
manhã com os membros da comissão com prazo de avaliação até o final de janeiro, conforme                
acordado anteriormente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e               
quinze minutos. E, para constar, eu, Cinara dos Santos Costa, lavrei a presente ata que após lida e                  
aprovada, será assinada pelos    
presentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

Luana Daniela Peres ____________________________________________________________ 

1. Marla Barbosa Assumpção _____________________________________________________ 

 



 
 

 2. Dassuen Datsch  _____________________________________________________________ 

 

 3. Celson Roberto Canto e Silva ___________________________________________________  

 

4.Cláudia Schreiner _____________________________________________________________  

 

5. Clarissa de Godoy Menezes _____________________________________________________ 

 

6. Cristine Stella Thomas  _________________________________________________________ 

 

7. Cinara dos Santos Costa _______________________________________________________ 

 

8. Ângelo Cássio Magalhães Horn - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

9. Suzinara da Rosa Feijó -  AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

10. Arthur de Castro Fraga  -  AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

11. Valesca Martins Thumé  -  AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

"A via original assinada encontrar-se-à à disposição para consulta na Diretoria de 

Extensão do campus". 

 


