
 

 

 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 02/2019 
 

Aos dez dias do mês de Abril de dois mil e dezenove, 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 quinze horas e trinta minutos. Estiveram presentes os membros: 3 

Celson Roberto Canto Silva, presidente, Luana Daniele da Silva Peres, Dassuen Tzanovitch 4 

Datsch, Arthur de Castro Fraga, Karen Selbach Borges, Paulo Artur Konzen Xavier de Melo e Silva, 5 

Helen Scorsatto Ortiz, Halana Ortiz Garcia, Iara Elisabeth Schneider e Patrícia de Morais Garcia, 6 

que secretariou a reunião. A reunião iniciou às quinze horas e trinta e oito minutos e teve como 7 

pauta: 1. Aprovação da ata nº 01 de 2019: Aprovada por unanimidade. 2. Divisão das bolsas 8 

PIBEX entre as propostas classificadas: Foi apresentado à comissão o memorando número seis 9 

de dois mil e dezenove, enviado pela Diretoria de Administração e Planejamento, que informou os 10 

valores destinados ao PIBEX, sendo este de cinqüenta mil, cento e setenta e oito reais Para a 11 

divisão das bolsas, a comissão utilizou o seguinte critério: considerando o ranqueamento constante 12 

no documento “resultado quanto à classificação das propostas submetidas ao edital IFRS nº 13 

oitenta e um de dois mil e dezoito”  ofertar uma bolsa a cada proposta classificada, de acordo com 14 

sua solicitação, e distribuir as bolsas remanescentes, desde que solicitada, obedecendo o mesmo 15 

ranqueamento citado. Com base neste critério foi feita a seguinte distribuição: Orquestra Juvenil 16 

2019, uma bolsa de doze horas; Projeto Prelúdio 2019, duas bolsas de dezesseis horas; Projeto 17 

Pipe, uma bolsa de doze horas e uma bolsa de oito horas;A gestão e preservação documental da 18 

FERGS 2019, uma bolsa de dezesseis horas; Banda do Prelúdio, uma bolsa de oito horas e uma 19 

bolsa de dezesseis horas; Estação de Lançamento: laboratório de startup, uma bolsa de dezesseis 20 

horas; Jardim Sensorial: (re)conectando os sentidos, uma bolsa de dezesseis horas; Leitura, 21 

Informação, Acessibilidade e Literatura no Curso de Biblioteconomia: uma proposta para o CERLIJ 22 

2019, duas bolsas de dezesseis horas; NEABI, uma bolsa de dezesseis horas; Projeto Orquestra 23 

Infantil Prelúdio 2019, uma bolsa de quatro horas; PoaLab – Laboratório de fabricação digital do 24 

IFRS campus Porto Alegre, uma bolsa de dezesseis horas; Programa Transenem – edição 2019, 25 

uma bolsa de dezesseis horas; PROPEL, duas bolsas de dezesseis horas; Um mundo através das 26 

lentes, uma bolsa de dezesseis horas; Perspectivas em Gestão, uma bolsa de dezesseis horas. 3. 27 

Divisão dos Recursos PAIEX entre as propostas classificadas: também com base no 28 

memorando número seis de dois mil e dezenove, que determina que o valor destinado ao PAIEX 29 

no campus Porto Alegre é de trinta e trem mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais, somente em 30 

despesa de custeio. Para a divisão dos recursos financeiros,.a comissão utilizou o seguinte critério: 31 

considerando o ranqueamento constante no documento “resultado quanto à classificação das 32 

propostas submetidas ao edital IFRS número oitenta de dois mil e dezoito -auxílio institucional à 33 

extensão”, atender  integralmente os valores de custeio solicitados até a utilização total dos 34 

recursos disponíveis. Desta forma nem todas as propostas classificadas serão contempladas com 35 

recursos, visto que o montante solicitado foi superior ao montante destinado ao Campus Porto 36 

Alegre. Os valores concedidos por proposta foram: Orquestra Juvenil 2019, três mil e cem reais; 37 

Projeto Pipe, dois mil e quinhentos reais; Perspectivas em Gestão, quatro mil e oitocentos reais; 38 

Projeto Prelúdio 2019, quatro mil e oitocentos reais;Banda do prelúdio 2019; dois mil, seiscentos e 39 

noventa e cinco reais; Conjunto de Flautas Doces do Prelúdio 2019, setecentos e cinqüenta reais; 40 

Aprendizagem Criativa para Nativos Fabbers, quatro mil e oitocentos reais; Jardim sensorial: 41 

(re)conectando os sentidos, quatro mil e oitocentos reais; NEABI, quatro mil, setecentos e vinte e 42 

cinco reais. Houve um valor remanescente de quatrocentos e oitenta e dois reais que será 43 

oferecido aos próximos colocados, sendo eles Um mundo através das Lentes e Estação de 44 

Lançamento: Laboratório de Criação de startups. 4. Composição da Comissão Integrada de 45 
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"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta na Diretoria de Extensão 
do campus". 

 

Ensino, Pesquisa e Extensão: Celson informou que de acordo com o edital IFRS número dois de 46 

dois mil e dezenove – apoio a projetos indissociáveis de Ensino, Pesquisa e Extensão nos campi 47 

do IFRS será necessário compor a Comissão Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão - CIEPE 48 

para gerenciar o supracitado edital. Esta comissão será composta por no mínimo um membro de 49 

cada comissão (CAGPPI, CGAE E CAGE). Os membros presentes sugeriram os seguintes nomes: 50 

Ângelo Cássio Magalhães Horn e Marla Barbosa Assumpção, ambos suplentes. Deliberou-se que 51 

ambos seriam consultados. 5. Informes gerais: Celson ratificou a importância da avaliação das 52 

ações e relatórios finais para que os mesmos não sejam represados e também não haja atraso na 53 

certificação. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dezesseis horas e quarenta 54 

minutos. E, para constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a presente ata que após lida e 55 

aprovada, será assinada pelos presentes.---------------------------------------------------------------- 56 


