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Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, foi realizada a reunião

ordinária do ano de dois mil e vinte e um da Comissão de Avaliação e Gerenciamento de Ações de

Extensão (CGAE) do IFRS - Campus Porto Alegre por web-conferência. A reunião iniciou-se às

catorze horas e seis minutos com a presença da presidenta da CGAE, Helen Scorsatto Ortiz, da

secretária da comissão, Patrícia de Morais Garcia, e dos seguintes membros da comissão: Cinara

dos Santos Costa, , Cláudia Schneirer, , Renata DiasCristine Stella Thomas Valesca Martins Thume

Silveira. As membras e Clarissa de Godoy Menezes justificaram suaBianca Vianna Irigoyen

ausência. A presidenta iniciou a reunião às quatorze horas e cinco minutos. Deu-se início à

apreciação da pauta: 1. Aprovação da ata nº 04: aprovada. 2. Homologação das propostas

submetidas ao edital complementar nº 14/2021: a presidenta fez um breve relato do histórico do

edital nº 14/2021 e compartilhou com a comissão um link com a organização dos documentos para

conferência das duas propostas submetidas, Curso Pré-Vestibular Popular Dandara dos Palmares e

PROPEL - Programa Permanente de Ensino de Línguas, Literaturas e Ações Interculturais. Ambas as

propostas estavam com a documentação em consonância com as exigências do edital vigente e

foram homologadas. Quanto a avaliação das propostas pela Comissão de Gerenciamento de Ações

de Extensão, o Curso Pré-Vestibular Popular Dandara dos Palmares já havia sido recomendada pela

Unidade Geral, tendo sua avaliação realizada através de formulário online no dia dez de junho de

dois mil e vinte e um. Foi realizada a avaliação da proposta PROPEL - Programa Permanente de

Ensino de Línguas, Literaturas e Ações Interculturais e foi encaminhado para reformulação (parecer

SiEx/SiGProj número 233/2021). Ainda neste ponto de pauta, observou-se que apenas o Curso

Pré-Vestibular Dandara dos Palmares solicitou recurso financeiro do PAIEX, com isso haverá um
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recurso remanescente no valor de dois mil, cento e oitenta reais. A comissão deliberou acerca das

possibilidades de utilização do recurso e a presidenta irá buscar maiores informações junto à

Diretoria de Administração do campus e a PROEX para que, em uma próxima reunião, sua aplicação

seja definida. 3. Certificação de Projetos: a presidenta esclareceu que conforme informado em

reuniões anteriores, a Diretoria de Extensão recebeu da PROEX a informação de que Instrução

Normativa que trata da Certificação seria reformulada e que os participantes de projetos também

seriam certificados, porém, devido ao cenário atual, outras demandas surgiram na PROEX e ainda

não foi realizada essa alteração. Foi deliberado que enquanto a Pró-Reitoria de Extensão não

realizar a reformulação da Instrução Normativa, a certificação dos projetos continuará sendo

realizada apenas para a equipe executora, os demais participantes poderão receber uma

declaração emitida pelo coordenador da ação. 4. Avaliação das propostas e relatórios finais: A

presidenta fez um breve relato das ações e relatórios avaliados pela comissão no último mês onde

foi possível observar que o número de avaliações de relatórios finais continua baixo e foi solicitado

que a CGAE desse uma maior atenção a esta questão. 5. Informes gerais: A reunião da comissão

agendada para o dia vinte e dois de junho foi cancelada, uma vez que tinha como pauta única a

avaliação dos recursos do edital nº 14/2021. Também foi informado que o processo de

recomposição das vagas das comissões permanentes está sob responsabilidade da Comissão de

Legislação e Normas - CLN e que somente após o parecer e apreciação pelo Conselho de Campus, se

homologado o processo, é que os novos membros da CGAE poderão assumir. Nada mais a ser

tratado, a presidenta declarou encerrada a reunião às dezesseis horas e vinte minutos. E, para

constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será

assinada eletronicamente por mim e pelos presentes.

Helen Scorsatto Ortiz, ____________________________________________

(Presidente)

Patrícia de Morais Garcia __________________________________________

(Secretária)

Cinara dos Santos Costa _____________________________________________
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Cristine Stella Thomas ______________________________________________

Renata Dias Silveira _____________________________________________
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