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Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e oito minutos,

foi realizada a sétima 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 oito minutos com a presença da presidenta da CGAE, Helen

Scorsatto Ortiz, da secretária substituta, Cinara dos Santos Costa, e dos seguintes membros da

comissão: Bianca Vianna Irigoye, Cláudia Schreiner, Cristine Stella Thomas, Renata Dias Silveira e

Suzinara da Rosa Feijó, Ângelo Cássio Magalhães Horn e Rosangela Leal Berjek. Deu-se início à

apreciação da pauta: 1. Boas vindas aos novos membros: a presidenta Helen deu as boas vindas

especialmente à chapa composta pelos técnicos administrativos. 2. Recomposição CGAE

(chapas discentes) Helen informou que na assembleia discente realizada no dia 14/10 houve

interesse de duas alunas que aceitaram compor as chapas, ainda falta preencher uma chapa e

duas vagas de suplentes discentes.. 3.Curricularização da Extensão: Helen compartilhou com a

comissão o Projeto de Curricularização da LCN, “Experimentando a extensão nas ciências da

natureza” do coordenador Paulo Artur Konzen Xavier de Mello e Silva, Houve projeto piloto para a

curricularização da extensão onde a LCN submeteu um projeto, foi compartilhado com os

membros da CGAE e a sugestão que se possa avaliar durante a reunião. A presidenta Helen

lembrou da Instrução Normativa PROEX/PROEX IFRS No 001 DE 2021 que prevê que projetos de

extensão possam integrar um componente curricular, e a proposta da LCN é que possa compor no

Seminário de Integração I. A Cláudia Schreiner relata que o projeto está muito bom e que podem

apenas incluir na reformulação que está de acordo com a IN. A perguntouRosangela Leal Bjerk

se os alunos não deveriam aparecer no projeto. A Helen disse que sim, que a partir dos

mailto:rosangela.bjerk@poa.ifrs.edu.br


apontamentos de ajustes coloca-se a questão da obrigatoriedade dos alunos participantes na

equipe executora do projeto. o Professor Ângelo, disse que subentende-se que há previsão de

alunos, que são os matriculados na disciplina. A Helen disse que o projeto piloto está trabalhando

com uma CH de 1% do total do curso e que a referida IN assim o permite. E começa com os

Cursos Superiores como uma experiência e que tende a ser extensiva aos cursos técnicos em um

segundo momento. Quanto à reformulação da ação: incluir os alunos participantes na equipe

executora; deve ser colocada como uma “ação curricular”; período de realização deve ser alterado

para estar em conformidade com o outro item que fala da data; incluir no item 1.6. Descrição da

Ação - inserir as demais atividades que explicitam melhor o projeto como complemento do

Resumo; incluir o link do lattes do coordenador; ajustar o encerramento da ação, pois está em

desacordo com a última atividade prevista no cronograma de atividades que vai além da data de

término previsto; adicionar a sugestão anteriormente citada da professora Cláudia, de mencionar

no texto a IN. Esses eram os apontamentos onde por unanimidade foi aceito. A presidenta Helen

comentou sobre a IN destacando pontos do art.8 que visa formar um Grupo de Acompanhamento

e Avaliação dos Projetos Piloto de Curricularização da Extensão, neste caso, o grupo vai

acompanhar o Projeto da LCN, e há necessidade de representação da CGAE no grupo. Foi feita a

consulta entre os presentes sobre quem gostaria/poderia participar e não houve manifestação. Foi

acordado novamente fazer a consulta à CGAE como um todo, por e-mail, dando um prazo até

22/10 para que os membros definam alguém para participar do Grupo. 4. Informe TransEnem

(nome social) A pedido da coordenadora do Programa TransEnem, professora Clarissa Menezes,

a presidenta informou que, para a certificação dos integrantes da ação que usam nome social (não

têm seus documentos retificados) será considerado pela coordenadora para emissão do certificado

o nome escolhido pelo integrante. E nesses casos haverá uma observação no relatório final da

ação, a fim de justificar a diferença entre o que pode constar no relatório e na planilha de

certificação. Hoje, ao colocar o CPF do integrante , automaticamente aparece o nome de registro.

5. Avaliação de ações de extensão: Helen sugere a criação de documento coletivo, com espécie

de “dúvidas frequentes”, para auxiliar membros da CGAE na avaliação das ações, sobretudo tendo

em vista a entrada de novos membros em breve. Também relembra que quanto às ações

reformuladas a Comissão deve-se sobretudo ater ao solicitado no parecer anterior, a fim de

evitar o retorno e retrabalho excessivo dos coordenadores e da CGAE por coisas que passaram

durante uma avaliação já realizada. A membra Cláudia Schreiner, sugere relembrar o passo a

passo das avaliações para os que estão entrando, combinar horários para avaliar em conjunto a

fim de dar um suporte nas avaliações.6. Solicitações de alteração do plano de aplicação de

recursos (PAIEX): foram avaliados e aprovados os projetos: “Um Mundo Através das Lentes!” , o

"Pré-Vestibular Popular Dandara dos Palmares” e o Projeto “GAUPUC - Grupo de Apoio ao Uso

Público em Unidades de Conservação - jornada 2021”, sendo que o último com o apontamento



sobre as atividades presenciais em si, se houverem, devem ser autorizadas pelo Concamp

conforme os itens 1.1.1 e 1.2 do edital 18/2021, PAIEX.7. Relatórios de bolsistas voluntários:

Foram avaliados os relatórios parciais das estudantes Evelyn Dias dos Santos e Julia Detzel

Kipper bolsistas do Projeto “Jardim Sensorial (Re) Conectando os Sentidos” e por unanimidade,

foram aprovados.8. Qualifica Mais Progredir a presidenta Helen fala sobre a adesão do IFRS a

essa linha de fomento e a proposta construída pelo Campus Porto Alegre em parceria com o

Campus Restinga para ofertar vagas em cursos de qualificação profissional de MEI, voltados ao

atendimento dos beneficiários do Programa Auxílio Brasil. Onde o projeto terá PPC único e terá

coordenação geral pela Restinga do que se entende que será avaliado por aquela CGAE . Serão

ofertadas 300 vagas pelo Campus Porto Alegre em 2022. Está sendo construída uma parceria

com a prefeitura para conseguir o espaço físico que sediará o projeto. 9. Política de Arte &

Cultura do IFRS: com o prazo curto com previsão até 30/10, tem um recurso para custeio em

torno de 4 mil reais para que possa ser executado. Helen informa que houve também

recentemente um recurso da reitoria destinado à temática, em torno de vinte mil reais por campus.

A aquisição de alguns materiais, segundo a Cláudia, foi possível escolher de pregões já abertos.

10. Aprovação da ata nº 06: ata aprovada por unanimidade. 11. Assuntos gerais: nenhum

assunto foi apontado. E, para constar, eu, Cinara dos Santos Costa, lavrei a presente ata, que, após

lida e aprovada, será assinada eletronicamente por mim e pelos presentes.
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