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Aos dezoito dias do mês de maio 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 sete 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: Ângelo Cássio Magalhães Horn, Cinara dos Santos Costa, Clarissa de Godoy

Menezes, Cristine Stella Thomas, Renata Dias Silveira e Valesca Martins Thumé. A membra

Cláudia Schreiner justificou sua ausência. A presidenta iniciou a reunião e solicitou a inclusão do

seguinte ponto de pauta: avaliação do relatório final da ação Material de Apoio para Lógica de

Programação, protocolo SIEX/SigProj número 362482.2034.76140.17122020. A inclusão foi

aprovada e deu-se início à apreciação da pauta: 1. Aprovação da ata nº 03/2021: aprovada. 2.
Apreciação dos recursos do edital nº 08/2021: a presidenta informou que não foram

apresentados recursos quanto à classificação das propostas. 3.Aprovação da minuta do edital
de bolsistas de extensão: a presidenta compartilhou o link com a minuta e cronograma e após a

leitura da minuta e cronograma foram aprovados por unanimidade. 4. Aprovação de minuta e
cronograma do edital complementar de auxílio institucional à extensão (PIBEX e PAIEX): a

presidenta relembrou a comissão das decisões das reuniões anteriores em distribuir os recursos

remanescentes através de um edital complementar de PAIEX e PIBEX e trouxe a devolutiva do

DAP quanto aos valores disponíveis para pagamento de bolsas que é de seiscentos reais.Foram

compartilhados os links da minuta e do cronograma. Foi realizada a leitura e durante a mesma

foram constatados alguns equívocos em relação ao ano e a ordem cronológica do cronograma,

após as correções a minuta e o cronograma foram aprovados. 5.Avaliação do relatório final da
ação Material de Apoio para Lógica de Programação, protocolo SIEX/SigProj número
362482.2034.76140.17122020: A presidenta compartilhou o link com os documentos da proposta



Material de Apoio para Lógica de Programação e relatou o histórico do projeto. A ação supracitada

foi submetida ao edital de fluxo contínuo no dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte e

recomendada pela CGAE no dia quatro de janeiro de dois mil e vinte e um, porém, o projeto foi

aprovado sem a previsão de um público alvo. A ação transcorreu e o coordenador submeteu o

relatório final e somente no momento da avaliação deste documento é que foi apontada a

necessidade da previsão do público externo. O relatório foi reformulado e o coordenador incluiu o

público alvo, porém, o público incluído foi um grupo de alunos de uma disciplina do IFRS campus

Porto Alegre e por esse grupo não se tratar de público externo, o projeto não pode ser considerado

uma ação de extensão e sim, de ensino. Também foi informado que o coordenador está

aguardando a certificação. A membra Valesca disse que observou a falta de público alvo no

momento da avaliação do relatório final e não concorda com a certificação. A membra Renata

sugeriu encaminhar para o ensino essa certificação, uma vez que a ação se configura como uma

ação de ensino, a presidenta disse que essa possibilidade seria a ideal porém não é possível uma

vez que a ação foi submetida através do módulo de extensão no SigProj e desta forma, o ensino

também não conseguiria emitir a certificação. Clarissa questionou qual a implicação legal em

aprovar uma ação que não se enquadra na extensão e foi informada que este equívoco poderá ser

apontado em uma auditoria futura e a comissão terá que justificar a certificação. Clarissa lembrou

os membros que a comissão não visa ser punitiva, que equívocos acontecem, que não seria justo

deixar de certificar um projeto por um equívoco que partiu da CGAE e, por isso, opina pela

aprovação do relatório e posterior certificação. Valesca se manifestou contra a certificação por

receio de abrir precedentes. Abriu-se para votação. Votaram a favor da proposta da membra

Clarissa: Ângelo, Cinara, Clarissa, Renata, Cristine e Helen. Votaram contra: Valesca. O relatório

final foi aprovado e a DEXT emitirá o parecer de aprovação onde deverá constar a observação de

que para as próximas ações a inclusão da comunidade externa como público alvo será necessária

por fazer parte da Política de Extensão do IFRS. 6. Informes gerais: A presidenta trouxe a

devolutiva da solicitação feita à DEXT de criar tags para elencar urgências de avaliações dos

relatório finais, apreciada na reunião de equipe do dia quatorze de maio. Foi explicado que a

criação de tags seria difícil de operacionalizar neste momento devido a falta de pessoal, portanto

essa solicitação não será atendida. Entretanto, para auxiliar no processo de identificação de

prioridades, a DEXT grifará em vermelho os relatórios finais que estão retornando sem avaliação

para que sejam prioritários. Também foi sugerida a criação da “Sala CGAE", que se trata de um

link que ficará aberto nas tardes de terça-feira para que os membros que quiserem conversar

sobre as avaliações, avaliar alguma ação ou relatório em conjunto possam acessar. Foi informado

que não será uma atribuição da Diretoria de Extensão e nem haverá obrigatoriedade de

participação. Foi deliberado que a ação será experimentada por um período e em uma próxima

oportunidade se fará avaliação da experiência. Nada mais a ser tratado, a presidenta declarou

encerrada a reunião às quinze horas e vinte e cinco 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.-------------------------------------------------------------------------
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