
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO  
 

Aos dez dias do mês de novembro 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: Arthur de Castro Fraga (titular), Valesca Martins Thumé            
(titular); pelo segmento docente: Ângelo Cássio Magalhães Horn (titular), Celson Roberto Canto            
Silva (suplente), Cláudia Schreiner (titular) e Clarissa de Godoy Menezes (suplente); pelo            
segmento Técnico-administrativo em Educação: Cristine Stella Thomas (titular), Cinara dos Santos           
Costa (titular) que, além de membra da CGAE, também secretariou a reunião. Esteve presente              
também a estagiária da Diretoria de Extensão, Luana Daniela da Silva Peres. Justificaram             
ausência as servidoras: Suzinara da Rosa Feijó (suplente) e Renata Dias Silveira (titular). A              
reunião iniciou-se às catorze horas e quatro minutos com a seguinte pauta: 1. Minuta de               
Regimento da CGAE (Processo nº 23368.002342.2019-19): a presidenta abordou o histórico de            
construção e tramitação da minuta que, em 2019, foi amplamente discutida e construída pela              
CGAE e, após isso, enviada para apreciação do Conselho de Campus. A análise minuciosa por               
parte daquele conselho resultou em uma resolução do Concamp solicitando à CGAE uma série de               
ajustes na minuta original. Em junho deste ano, ainda com a antiga composição da CGAE, a                
minuta foi amplamente revista pela comissão e, novamente, encaminhada para o Concamp. Em             
outubro deste ano, após parecer da CLN, o texto foi aprovado na sua quase totalidade pelo                
Concamp, o qual solicitou, novamente, alguns ajustes. O documento reformulado, contemplando           
todos os ajustes solicitados, foi analisado pela comissão durante a reunião. Após manifestações e              
esclarecimentos acerca dos artigos reformulados, a proposta de minuta foi aprovada na íntegra por              
unanimidade por todos os membros com direito a voto presentes; os demais não se pronunciaram               
nesse momento. A presidenta informou que a ata será encaminhada por e-mail e solicitou que os                
membros se manifestem até a próxima quinta-feira, doze de novembro, tendo em vista o prazo de                
devolutiva do processo para o Concamp, o qual encerrará ainda esta semana. O membro Celson               
se manifestou registrando os parabéns pela aprovação da proposta do regimento, o qual foi              
amplamente discutido e construído pelos membros da CGAE, desde o ano passado, e em trâmite               
de aprovação sem alterações expressivas. 2. Assuntos Gerais: a presidenta ressaltou que foi             
encaminhado à comissão por e-mail uma série de orientações, bem como algumas combinações             
feitas na última reunião sobre o processo de avaliação da prestação de contas. Quanto ao               
questionamento feito na última reunião da CGAE sobre a obrigatoriedade de apresentação em             
eventos de extensão do IFRS por parte dos bolsistas, informou que a DEXT ainda segue               
aguardando um retorno da PROEX. A membra Cinara reforçou o convite para a participação no               
Novembro Negro, enfatizando várias atividades culturais que estão acontecendo. A membra           
Clarissa fez um apontamento acerca da documentação a ser entregue com a prestação de contas,               
expressando o entendimento sobre não haver necessidade, neste ano, de preenchimento do termo             
de doação de bens permanentes, uma vez que não foi autorizada a aquisição de itens               
permanentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às quatorze horas e quarenta e                
seis 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.  Arthur de Castro Fraga  _____________________________________________________ 

 

3.  Valesca Martins Thumé _____________________________________________________ 

  

4. Renata Dias Silveira  - AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

5.  Celson Roberto Canto Silva _________________________________________________ 

 

6.  Cláudia Schreiner _________________________________________________________ 

 

7. Clarissa de Godoy Menezes _________________________________________________ 

 

8. Ângelo Cássio Magalhães Horn _______________________________________________ 

 

 



 
 

9. Cinara dos Santos Costa ____________________________________________________ 

 

10. Cristine Stella Thomas ______________________________________________________ 

 

11. Suzinara da Rosa Feijó -  AUSÊNCIA JUSTIFICADA 

 

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

 


