
 
 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 01/2020 
 
 
No dia nove de março do ano de dois mil e vinte, na Sala de Reuniões do nono andar do IFRS                     
Campus Porto Alegre, reuniu-se a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão CGAE -              
campus Porto Alegre, às quatorze horas. Estiveram presentes os membros: Helen Scorsatto Ortiz,             
presidenta, Karen Selbach Borges, Ângelo Horn, Renata Dias Silveira, Helana Ortiz Garcia, Marla             
Barbosa Assumpção, Valesca Thumé e Patrícia de Morais Garcia, que secretariou a reunião. A              
reunião iniciou-se às quatorze horas e dez minutos e teve como pauta única: homologação das               
propostas submetidas ao edital complementar IFRS campus Porto Alegre no 58/2019,           
vinculado ao edital IFRS no 67/2019: todas as propostas foram projetadas e analisadas em              
conjunto pelos membros da comissão. Foi informado a CGAE que a proposta Os jogos de tabuleiro                
como ferramenta educacional foi encaminhada em dois e-mails, o primeiro, às vinte e três horas e                
cinquenta e cinco minutos do dia cinco de março, com todos os anexos porém, sem a proposta e o                   
segundo, dez minutos depois, com a proposta anexada. Levantou-se a questão da proposta ser ou               
não homologada visto que teria passado cinco minutos do prazo de homologação, a comissão, por               
unanimidade homologou a ação. Os coordenadores das ações Leitura, Informação e           
Acessibilidade no curso técnico em biblioteconomia: uma proposta para o CERLIJ 2020 e Conjunto              
de Flautas doces do Prelúdio estavam com relatórios finais pendentes de ações passadas no              
momento da submissão das novas propostas. Decidiu-se que seria dado um prazo até dia dez de                
março para que os relatórios fossem submetidos. Sendo os relatórios submetidos dentro do prazo,              
as açõe serão homologadas. As demais ações homologadas na reunião foram: A gestão e              
preservação documental na FERGS 2020; Núclo de estudos afro-brasileiros e indígenas - NEABI;             
Jardim Sensorial: (re)conectando os sentidos; Projeto Pipe - Ano 2; Programa de Extensão em              
Educação Profissional e Tecnológica; Pré-Vestibular Dandara dos Palmares; Coro Juvenil do           
Projeto Prelúdio 2020; PROPEL; Projeto Prelúdio; Trocas Solidárias; Orquestra Juvenil Prelúdio           
2020; Um mundo através das lentes; Núcleo de Estudos e Pesquisa em Gênero e Sexualidade -                
NEPEGS; Programa de formação continuada para docentes da educação básica; Transenem;           
Programa de Língua Portuguesa para Estrangeiros, (i)migrantes e refugiados: ações de língua,            
sociedade e cultura; Projeto de formação permanente em aulas de português para estrangeiro e              
produção de material didático-pedagógico; Núcleo de Atendimento a Pessoas com necessidades           
educacionais específicas - NAPNE; Geração Sustentável - ressignificação de resíduos em           
soluções através da aprendizagem criativa; GAUPUC - Grupo de Apoio ao Uso Público em              
Unidades de Conservação - jornada 2020; Oficinas de violões do projeto Prelúdio; Bandas do              
Prelúdio; Coro Infantil do Projeto Prelúdio 2020 e Vozes do Instituto 2020. Foi acordado também,               
que caso não haja nenhum recurso submetido, a reunião prevista no edital para o dia doze de                 
março será cancelada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às quinze 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.---------------------------------------------------------------- 
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"A via original assinada estará à disposição para consulta na Diretoria de Extensão do 

campus". 

 

 


