
 
 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 02/2020 
 
 
No dia primeiro do mês de Abril do ano de dois mil e vinte, através de webconferência, reuniu-se a                   
Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão CGAE - campus Porto Alegre, às quatorze              
horas. Estiveram presentes os membros: Helen Scorsatto Ortiz, presidenta, Karen Selbach Borges,            
Paulo Arthur Konzen Xavier de Melo e Silva, Renata Dias Silveira, Helana Ortiz Garcia, Marla               
Barbosa Assumpção, Valesca Thumé, Caroline Lopes e Patrícia de Morais Garcia, que secretariou             
a reunião. A reunião iniciou-se às quatorze horas e dez minutos e teve como pauta única:                
Distribuição dos recursos e bolsas entre as propostas classificadas no edital complementar            
IFRS campus Porto Alegre n 58/2019 - Auxílio Institucional às ações de extensão: a              
presidenta fez um breve relato de como foram realizadas as avaliações pelos ad hocs e mostrou                
aos membros a lista com a classificação das ações. Como todas as ações ficaram com pontuação                
acima do ponto de corte, todas foram classificadas. No primeiro momento se deliberou quanto ao               
critério de divisão das bolsas, visto que o valor do recurso a ser distribuído é de cinquenta mil,                  
cento e quarenta e dois reais e o valor solicitado é de cento e sete mil e oitocentos reais. Desta                    
forma, todos concordaram em distribuir apenas uma bolsa solicitada para cada ação, obedecendo             
a ordem classificatória. Foram contemplados com uma bolsa de dezesseis horas os            
programas/projetos: Programa Projeto Prelúdio 2020; Projeto de formação permanente em aulas           
de português para estrangeiro e produção de material didático-pedagógico; Pré vestibular Dandara            
dos Palmares; Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e indígenas - NEABI; Jardim Sensorial:            
(re)conectando os sentidos; Programa de Língua Portuguesa para Estrangeiros, (i)migrantes e           
refugiados: ações de língua, sociedade e cultura; Programa de Formação Continuada para            
Docentes da Educação Básica; Programa Transenem - Edição 2020; GAUPUC - Grupo de Apoio              
ao Uso Público em Unidades de Conservação - jornada 2020; Leitura, Informação, Acessibilidade e              
Literatura no Curso Técnico em Biblioteconomia: uma proposta para o CERLIJ 2020; PROPEL:             
Programa Permanente de Ensino de Línguas, Literaturas e Ações Interculturais; Programa de            
Ações do Núcleo de Estudo e Pesquisa em Gênero e Sexualidade - NEPEGS - Edição 2020;                
Projeto Trocas Solidárias; Um mundo através das lentes; Programa de Extensão em Educação             
Profissional e Tecnológica e Os jogos de tabuleiro como ferramenta educacional. A ação Vozes do               
Instituto foi contemplada com uma bolsa de doze horas e o projeto Orquestra Juvenil Prelúdio               
2020, com uma bolsa de oito horas. Coro Juvenil do Projeto Prelúdio 2020 foi contemplada com                
uma bolsa de 04h. O projeto A gestão e preservação documental na FERGS 2020 solicitou duas                
bolsas de dezesseis horas, porém, seguindo o critério de divisão de recursos, pela sua              
classificação, teria recurso apenas para uma bolsa de quatro horas. Desta forma, o coordenador do               
projeto será consultado e caso ele julgue inviável uma bolsa com esta carga horária, a bolsa será                 
destinada ao próximo colocado, Conjunto de flautas doces do Projeto Prelúdio 2020, que por sua               
vez, solicitou apenas uma bolsa de quatro horas. No segundo momento, deliberou-se quais             
critérios seriam utilizados para dividir o recurso de PAIEX, visto que o valor solicitado era de                
oitenta e um mil, setecentos e sessenta reais e o valor a ser distribuído era trinta e três mil,                   
seiscentos e sessenta e sete reais. Foi pontuado que, de acordo com o edital, item 8.4, na                 
distribuição dos recursos e bolsas “devem ser contemplados, sempre que possível, o maior número              
de programas e projetos de extensão”. Buscando atender essa orientação, foram sugeridos os             
seguintes cenários: 1- distribuir os recursos na integralidade, seguindo a ordem de classificação.             

 



 
 

Seriam atendidas sete ações. 2- Cortar vinte e cinco por cento do valor solicitado de cada ação e                  
distribuir os recursos de acordo com a ordem classificatória. Dez propostas seriam atendidas. 3-              
Cortar trinta por cento do valor solicitado de cada ação e distribuir os recursos de acordo com a                  
ordem classificatória, atendendo onze ações. 4- Cortar cinquenta por cento do valor solicitado de              
cada ação e distribuir os recursos de acordo com a ordem classificatória, atendendo dezesseis              
ações. 5- Contemplar as sete primeiras propostas com três mil reais e as demais com mil reais,                 
atendendo todas as dezenove ações. Abriu-se para votação. Por unanimidade, a divisão será feita              
como sugerido no cenário número cinco. Caso algum coordenador julgue inviável seguir com o              
projeto /programa, o valor deste será dividido igualmente entre as ações que receberem mil reais.               
Informes gerais: foi informado que de acordo com os prazos do edital, a publicação da               
classificação final das propostas e desta distribuição ocorrerá na segunda-feira, dia seis de abril.              
Foi cancelada a reunião de três de abril, visto que a pauta era a análise de recursos e todas as                    
propostas submetidas foram classificadas, dessa forma, não haverá recursos. Foi sugerido que os             
tutoriais da DEXT sejam divulgados novamente aos extensionistas através do e-mail a fim de que               
as pessoas tenham mais informação e cometam menos equívocos na submissão dos relatórios             
finais. Foi informado que a Pró-reitoria de Extensão está preparando um Edital de Apoio à Projetos                
de Extensão para o enfrentamento ao Covid-19 Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a               
sessão às quinze horas e cinco minutos. E, para constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a                 
presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos          
presentes.---------------------------------------------------------------- 

     Patrícia de Morais Garcia _______________________________________________________ 

  

1. Helen Scorsatto Ortiz ______________________________________________________ 

  

2. Karen Selbach Borges___________________________________________________________ 

  

3.Paulo Artur Konzen Xavier de Melo e Silva __________________________________________ 

  

4. Renata Dias Silveira _________________________________________________________ 

  

 



 
 

5. Marla Barbosa Assumpção______________________ ________________________________ 

  

6. Helana Ortiz Garcia_________________ ____________________________________________ 

  

7. Valesca Martins  Thumé ______________________________________________________ 

  

8. Carolina Lopes ___ _____________________________________________________________ 

  

 

  

"A via original assinada  estará à disposição para consulta na Diretoria de Extensão do 

campus". 

 

 


