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COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 05/2018 
 

Aos doze dias do mês de Julho de dois mil e dezoito, na Sala de Convenções do nono andar do 1 

IFRS – Campus Porto Alegre, reuniu-se a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão – 2 

CGAE – campus Porto Alegre, às quatorze horas. Estiveram presentes os membros: Celson 3 

Roberto Canto Silva, presidente, Cláudia Schreiner, Iara Elisabeth Schneider, Rosângela Leal 4 

Bjerk, Tanisi Pereira de Carvalho e a técnica-administrativa em educação, Patrícia de Morais 5 

Garcia, que secretariou a reunião. A reunião iniciou às quatorze horas e quinze minutos e teve 6 

como pauta: 1. Aprovação da ata 04/2018: foi realizada a leitura da ata e solicitado que fosse feita 7 

alteração no título do item três da pauta, de “Avaliação dos Relatórios Parciais e Finais” para 8 

“Avaliação dos Relatórios Parciais e Finais dos bolsistas de extensão”, realizada a mudança a 9 

pauta estará aprovada. 2. Resultado das Avaliações dos Relatórios Finais e Parciais dos 10 

Bolsistas: De todos os relatórios distribuídos aos membros (conforme consta na ata número 11 

04/2018), não foram aprovados por falta de parecer e assinatura dos coordenadores os seguintes 12 

relatórios: Transenem (final), NEPEGS (parcial e final) e NEABI (final). Será solicitado pela DEXT o 13 

parecer e assinatura dos coordenadores respectivos, sendo posteriormente aprovados ad 14 

referendum. Não foram avaliados os relatórios entregues aos membros William Gontijo e Luiz 15 

Felipe Velho, estes serão avaliados ad referendum. Os demais, todos foram aprovados. 3. 16 

Aprovação de submissões e relatórios finais das ações: Foi descrito aos membros da CGAE 17 

as ações e relatórios enviados para a avaliação deles no período de 14/06/18 à 12/07/2018. Foram 18 

aprovados: Leitura, Informação e Literatura no Curso de Biblioteconomia – encontro com escritores 19 

do projeto Arte na Palavra; Vulnerabilidade socioambiental relacionada às inundações da Ilha da 20 

Pintada – Porto Alegre – RS: a percepção da comunidade local e o Relatório Final Utilização da HP 21 

12C em Matemática Financeira. Não foram avaliadas neste mesmo período as seguintes ações e 22 

relatórios: Relatório Final da ação Incubadora de Empresas de Base Tecnológica do Campus Porto 23 

Alegre; Relatório Final da ação Superando diferenças – Um olhar aos outros; Relatório Final da 24 

ação VII Semana Acadêmica da área de informática 2018; Relatório Final da ação VI Encontro 25 

Acadêmico de Biotecnologia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul Campus Porto Alegre; 26 

Relatório Final da ação Matemática Básica; Relatório Final da ação Literatura Língua e Arte – 27 

Haicais; Relatório Final da ação VI Semana Acadêmica da Área da Informática e a ação VI 28 

Encontro Acadêmico de Biotecnologia do IFRS. Tais ações serão avaliadas ad referendum. 29 

Também foi informada que a ação Gestão de Artes Circenses foi enviada por engano para 30 

avaliação da CGAE, pois a mesma, por se tratar de um curso com mais de cento e sessenta horas, 31 

deveria primeiro passar pela Reitoria, onde a PROEX avaliará o PPC e a PRODI o RDI. Após 32 

 estas avaliações a submissão será novamente avaliada pela CGAE. 4. Avaliações ad 33 

referendum: Foram aprovados ad referendum os seguintes Relatórios Finais: Enegrecendo 34 

setembro; Riscos Ambientais; III Oficina de Criatividade no Contexto da Cultura Maker; Novos 35 

Imigrantes do Rio Grande do Sul; Libriação e Libriação + LP Todos Alguns; II Encontro Estadual de 36 

Leitura Inclusiva; Recital de Violão de Marcos Araújo e Pessoa Jurídica: origens e contornos 37 

modernos. 5. Informes gerais: Foi informado que foi solicitado à direção do campus, a 38 

prorrogação da portaria da composição da CGAE, visto que, o regimento interno do campus ainda 39 

não foi aprovado e é necessária a sua aprovação para novas eleições. Assim que o regimento for 40 

aprovado, será compartilhado com a CGAE um modelo de edital para novas eleições. Também foi 41 

informado da existência de uma instrução normativa onde o discente voluntário deverá fazer 42 

relatório final e que deverá passar pela CGAE. Sobre os recursos oriundos do PAIEX foi informado 43 

que obtivemos uma resposta negativa do Banco do Brasil para abertura de contas através de talão 44 

de cheques e como nosso campus não pode abrir conta pesquisadora por já possuir cartão 45 
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corporativo, iremos abrir nossas contas pesquisador através de cartão junto ao Campus Alvorada. 46 

Com isso e todos os novos trâmites que surgiram, a previsão de liberação dos recursos será o final 47 

do mês de Julho. Iara informou que estará entrando em licença saúde a partir da segunda-feira, dia 48 

dezesseis de julho e ainda não sabe quando retornará e Cláudia informou que estará em férias de 49 

dezesseis até trinta de Julho. Celson informou que foi solicitado que seja realizada uma 50 

capacitação para os discentes com obrigatoriedade dos bolsistas de extensão participarem. Esta 51 

capacitação tratará de como submeter ações de extensão e relatórios finais. Nada mais havendo a 52 

tratar, foi encerrada a sessão às quinze horas e vinte e sete minutos. E, para constar, eu, Patrícia 53 

de Morais Garcia, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.--- 54 

     Patrícia de Morais Garcia ________________________________________________________________ 

 

1. Celson Roberto Canto Silva _______________________________________________________________ 

 

2. Cláudia Schreiner _______________________________________________________________________ 

 

3. Daniel Alves Bica ____________________AUSENTE___________________________________________ 

 

4. Iara Elisabeth Schneider _________________________________________________________________ 

 

5. Luiz Felipe Velho _____________AUSENTE________ _________________________________________ 

 

6. Rosângela Leal Bjerk ____________________________________________________________________ 

 

7. Tanisi Pereira de Carvalho________________________________________________________________ 

 

8. William Jerônimo Gontijo Silva ______AUSENTE______________________________________________ 

 

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