COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO
No dia três de Junho 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 treze horas e trinta
minutos. Estiveram presentes os membros: Helen Scorsatto Ortiz, presidenta, Karen Selbach
Borges, Paulo Arthur Konzen Xavier de Melo e Silva, Renata Dias Silveira, Iara Elisabeth
Schneider, Marla Barbosa Assumpção, Valesca Thumé, Ana Caroline Lopes da Cruz e Patrícia de
Morais Garcia, que secretariou a reunião. A reunião iniciou-se às treze horas e trinta e sete minutos
e teve como pauta : 1 Minuta do Regimento Interno da CGAE: A minuta de regimento interno da
CGAE e o parecer do conselheiro Douglas foi compartilhada através do e-mail institucional com
todos os membros desta comissão no dia vinte de maio de dois mil e vinte a fim de que todos
realizassem a leitura e realizassem comentários e sugestões. Após a leitura das colaborações
feitas, a CGAE deliberou e realizou as adequações que julgou necessária. A nova minuta do
Regimento Interno da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (anexo I) foi aprovada.
A presidenta explicou que devido ao cenário de pandemia e suspensão das atividades do IFRS, a
ata desta reunião será encaminhada através do e-mail da DEXT e solicitou que os membros
respondam sobre a aprovação ou não da mesma com brevidade, a fim de que a devolutiva possa
ser encaminhada dentro do prazo estipulado pelo CONCAMP (oito de junho de dois mil e vinte). 2.
Ações de Extensão no atual cenário: Foi informado que os editais de bolsistas ainda se
encontram suspensos e assim que houver novidades vindas da PROEX as informações serão
repassadas. Lembrou-se da importância de que as ações de extensão continuem ocorrendo,
mesmo que no formato EAD, como forma de manter viva a extensão. A CGAE solicitou a DEXT
que encaminhe um e-mail aos coordenadores lembrando que as ações que não serão realizadas
devido a pandemia, deverão ser canceladas no SIGPROJ para evitar pendências. 
3. Certificação
de Projetos: a presidenta esclareceu que recebeu da PROEX a informação de que a IN de
certificação está sendo reformulada, sendo assim, os participantes de projetos também poderão
ser certificados pela extensão e não apenas os participantes de cursos e eventos. 
4. Informes
gerais: não houve informes.Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às quatorze horas
e cinquenta 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. Iara Elisabeth Schneider__________ ______________________________________________

7. Valesca Martins Thumé ________________________________________________________

8. Ana Caroline Lopes da Cruz ___ ________________________________________________

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

