
 
 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

No dia cinco de agosto 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               
dezesseis horas. Estiveram presentes os membros: Helen Scorsatto Ortiz, presidenta, Karen           
Selbach Borges, Renata Dias Silveira, Iara Elisabeth Schneider, Marla Barbosa Assumpção,           
Valesca Thumé, Helana Ortiz Garcia e Cinara dos Santos Costa, que secretariou a reunião. A                
reunião iniciou-se às dezesseis horas e quatro minutos e teve como pauta : 1. Edital de Seleção                 
de Bolsistas referente ao Edital IFRS 16/2020 - Apoio a programas e projetos de extensão               
voltados à arte e à cultura A presidenta Helen fez os esclarecimentos acerca de ser de                
responsabilidade da CGAE do campus o edital de seleção de bolsistas referente ao Edital IFRS               
16/2020, e apresentou proposta de cronograma do edital em pauta com as fases e prazos               
previstos, no intuito de facilitar os trabalhos e para que a CGAE aprecie e se manifeste a respeito.                  
Após algumas sugestões, a integrante da Comissão Helana Ortiz Garcia propôs estender um             
pouco o prazo previsto no item 6 do cronograma - envio dos documentos pelo bolsista               
contemplado com a bolsa. Para tanto, a presidenta sugeriu reduzir o período para seleção dos               
bolsistas, aumentando um dia para o envio dos documentos pelos estudantes, ficando o             
cronograma total da seguinte forma: 1.Publicação do edital: 11/08; 2. Período de inscrição dos              
estudantes: 11/8 a 17/08; 3. Período para seleção dos bolsistas: 18/08 a 21/08; 4. Indicação dos                
bolsistas selecionados para os projetos/programas de Extensão à Direção de Extensão: 24/08; 5.             
Divulgação do resultado da seleção de bolsistas: 25/08; 6. Envio dos documentos pelo bolsista              
contemplado com a bolsa: 25/08 a 28/08. Os presentes na reunião concordaram por unanimidade              
as modificações propostas. 2. Assuntos Gerais: a presidenta Helen fez um aviso com relação ao               
Paiex 2020, deixando a Comissão ciente de que foi verificado que ao realizar a distribuição dos                
valores entre os projetos/programas contemplados e que têm a possibilidade de serem executados             
remotamente sobrou um pequeno valor, o qual foi redistribuído entre aqueles que receberam um              
valor inferior a R$ 3.000. Em função disso, foi publicada uma retificação a respeito na página do                 
campus. Ressalta-se que todas as distribuições de valores tiveram como critério o que foi definido               
pela CGAE em reunião anterior, que tratou de tal pauta. Outro assunto abordado foi a respeito dos                 
Cursos de Extensão à distância que, excepcionalmente, devido à pandemia, estavam podendo            
acontecer sem a exigência da formação específica de cento e cinquenta horas pelos             
coordenadores/ministrantes. No entanto, houve mudança nessa orientação pela PROEX, voltando          
a exigência da referida formação para a modalidade cursos à distância. Sendo assim, DEXT e               
NEAD se reuniram e alteraram o fluxo de aprovação dos cursos de extensão à distância no                
campus, que passarão primeiro pelo NEAD e, se houver parecer favorável por parte deste Núcleo,               
as propostas seguirão para avaliação da CGAE. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a               
sessão às dezesseis horas e quarenta e cinco minutos. E, para constar, eu, Cinara dos Santos                
Costa, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos             
presentes.---------------------------------------------------------------- 

  

 Cinara dos Santos Costa __________________________________________________________ 

 



 
 

  

1. Helen Scorsatto Ortiz  ___________________________________________________________ 

  

2.Helana Ortiz Garcia  _____________________________________________________________ 

  

3.Karen Selbach Borges  __________________________________________________________ 

  

4. Renata Dias Silveira _________________________________________________________ 

  

5. Marla Barbosa Assumpção______________________ ________________________________ 

  

6. Iara Elisabeth Schneider__________ ______________________________________________ 

  

7. Valesca Martins  Thumé ________________________________________________________ 

  

 

"A via original assinada encontrar-se-à à disposição para consulta na Diretoria de 

Extensão do campus". 

 


