COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO
No dia onze de setembro 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: Helen Scorsatto Ortiz, presidenta; pelo segmento
discente: Arthur de Castro Fraga (titular), Gabriela Trentini Feijó (suplente), Sumari Netto Infantini
da Silva (titular), Eduarda da Luz Almeida (suplente) e Valesca Martins Thumé (titular); pelo
segmento docente: Renata Dias Silveira (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) e Suzinara da Rosa Feijó (suplente); estiveram
presentes também a estagiária da Diretoria de Extensão, Luana Daniela da Silva Peres, e a
servidora Marla Barbosa Assumpção, que secretariou a reunião. Justificaram ausência os
servidores: Ângelo Cassio Magalhães Horn, Bianca Vianna Irigoyen e Cinara dos Santos Costa. A
reunião iniciou-se às catorze horas e sete minutos e teve como pauta: 1. Boas vindas e
orientações iniciais à nova CGAE: a presidenta Helen deu as boas-vindas aos novos integrantes
da CGAE e iniciou uma rodada de apresentações da equipe da Diretoria de Extensão e dos
membros da comissão. A seguir, a equipe da DEXT apresentou um material elaborado com o
intuito de orientar os novos membros, abordando aspectos como a Política de Extensão do IFRS,
os tipos de ação de extensão, os editais de fomento interno vigentes no ano corrente, as
atribuições e composição da CGAE e, por fim, um breve tutorial acerca de alguns dos processos
de avaliação que competem à comissão (como plano de aplicação de recursos e prestação de
contas do Programa de Apoio Institucional à Extensão, propostas de ações de extensão e
relatórios finais). Foi informada a dinâmica de divisão dos membros da CGAE em duas câmaras
com o intuito de otimizar o trabalho da comissão e que nessa divisão serão mesclados membros
dos três segmentos, bem como aqueles que já integraram a comissão com os que estão em um
primeiro mandato. A integrante Cláudia frisou a importância de compartilhar dúvidas e orientações
entre os membros da própria comissão e sugeriu que todos possam ter acesso aos contatos dos
demais. O integrante Celson questionou se todos os membros (titulares e suplentes) podem
participar do processo de avaliação. A presidenta Helen informou que sim e reforçou que quanto
mais membros emitirem os pareceres, mais qualificado será o processo. A integrante Valesca
sugeriu que, além do compartilhamento das propostas e relatórios reformulados, a DEXT
compartilhasse também a versão original de cada documento para fins de comparação. A equipe
da DEXT se comprometeu a verificar como operacionalizar essa questão. 2. Programa de Apoio
Institucional à Extensão (PAIEX): foi informado que a Pró-Reitoria de Extensão ampliou o prazo
para solicitação de alteração do plano de aplicação dos recursos até o dia 30/09. Com isso, os
membros receberão, possivelmente, nos próximos dias alguns formulários para avaliação,
conforme forem enviados à DEXT pelos coordenadores. Foi informado também que a antiga
composição da CGAE já avaliou algumas solicitações. Relatou-se também que a PROEX e os
demais campi estão discutindo possibilidades de como operacionalizar o processo de análise da
prestação de contas do PAIEX no contexto de trabalho remoto. 3. Calendário de reuniões 2020: a
presidenta consultou os membros sobre qual o melhor dia e turno para reuniões da comissão.
Após diversas manifestações, ficou acordado que as mesmas ocorrerão às terças-feiras no turno
da tarde. Em relação à periodicidade, ficou combinado que as reuniões não necessariamente
ocorrerão mensalmente, mas conforme surgirem demandas. A presidenta frisou também que, nas
próximas reuniões da comissão, precisam comparecer apenas um dos membros de cada chapa,
mas que para esta reunião inicial o convite foi estendido a todos os membros objetivando realizar

um acolhimento dos novos integrantes e repassar algumas orientações iniciais. 4. Assuntos
Gerais: a presidenta Helen consultou os membros sobre qual a melhor forma de comunicação
durante o período de atividades remotas, se apenas através do e-mail institucional ou também a
partir da criação de um grupo de whatsapp. Após diversas manifestações dos membros acerca dos
prós e contras, ficou acordado que a comunicação será feita prioritariamente através do e-mail,
mas que será compartilhada uma planilha para que todos os membros possam inserir o seu
contato telefônico para casos pontuais. Helen avisou que haverá eleição suplementar para
completar a representação do segmento técnico administrativo na CGAE. Nada mais havendo a
tratar, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quinze minutos. E, para constar, eu, Marla
Barbosa Assumpção, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos
presentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Marla Barbosa Assumpção _________________________________________________________

Luana Daniela Peres ______________________________________________________________

1. Helen Scorsatto Ortiz ___________________________________________________________

2. Arthur de Castro Fraga  __________________________________________________________

3. Gabriele Trentini Feijó __________________________________________________________

4. Sumari Netto Infantini da Silva ____________________________________________________

5. Eduarda da Luz Almeida _________________________________________________________

6. Valesca Martins Thumé __________________________________________________________

7. Renata Dias Silveira ____________________________________________________________

8. Celson Roberto Canto Silva ______________________________________________________

9. Cláudia Schreiner ______________________________________________________________

10. Clarissa de Godoy Menezes _____________________________________________________

11. Ângelo Cassio Magalhães Horn - AUSÊNCIA JUSTIFICADA

12. Bianca Vianna Irigoyen - AUSÊNCIA JUSTIFICADA

13. Cristine Stella Thomas _________________________________________________________

14. Cinara dos Santos Costa - AUSÊNCIA JUSTIFICADA

15. Suzinara da Rosa Feijó _________________________________________________________

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

