
 

 

 

COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 04/2018 
 

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

do 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, William Jerônimo Gontijo Silva e a técnica-administrativa em 5 

educação, Patrícia de Morais Garcia, que secretariou a reunião. A reunião iniciou às quatorze 6 

horas e quinze minutos e teve como pauta: 1. Aprovação da ata 03/2018: não houve 7 

apontamentos, ata aprovada por unanimidade. 2. Avaliações das ações:  Celson ratificou a 8 

importância da realização das avaliações pela CGAE dentro do prazo para que sejam evitadas 9 

aprovações ad referendum. Também foram esclarecidas algumas dúvidas quanto às avaliações. O 10 

presidente comunicou que foram aprovado por ad referendum  os relatórios finais das ações: 11 

Novos Imigrantes do Rio Grande do Sul e PoaLab – Laboratório de Fabricação Digital do IFRS 12 

campus Porto Alegre 2017. Comentou-se sobre os principais erros dos coordenadores e foi 13 

sugerido que a DEXT inclua na planilha de certificação um campo explicativo sobre como a mesma 14 

deve ser preenchida. 3. Avaliação dos relatórios Parciais e Finais dos Bolsistas: foram 15 

distribuídos para os membros da CGAE, que deverão avaliar e devolver à DEXT, até o dia vinte e 16 

dois de junho de dois mil e dezoito, os seguintes relatórios: Iara Schneider ( Agita: Ações em 17 

gênero, inclusão, território e meio ambiente – parcial; Leitura e Literatura no Curso Técnico em 18 

Biblioteconomia: uma proposta para o CERLIJ 2017 – final e NEPEGS: Núcleo de Estudo e 19 

Pesquisa em educação, gênero e sexualidade – final), Rosângela Bjerk (NEPEGS: Núcleo de 20 

Estudo e Pesquisa em educação, gênero e sexualidade – parcial, Implantando Rotinas de 21 

Conservação Preventiva no Acervo Bibliográfico do CERLIJ – parcial e final e PROPEL – parcial) e 22 

William (PROPEL – parcial e Leitura e Literatura no Curso Técnico em Biblioteconomia: uma 23 

proposta para o CERLIJ 2017 – final). 4. Avaliações ad referendum: Foram informadas no 24 

momento em que foi tratado o item dois da pauta. 5. Alterações do Plano de Aplicação de 25 

Recurso PAIEX: Será aprovado o plano de alteração de recursos da ação Núcleo extensionista 26 

Viver IFRS – Campus Porto Alegre – Operação 2018 mediante verificação da legislação quanto ao 27 

pagamento de diárias para os discentes durante a ação no assentamento.  6. Divulgação de 28 

Ações: Foi informado que a DEXT divulgará na sua página institucional os cursos e eventos de 29 

extensão, bem como, se solicitado pelo coordenador, também disponibilizará o link para a inscrição 30 

nestes cursos e eventos. 7. Informes Gerais:  Foi informado que ainda não recebemos da Reitoria 31 

o novo ofício do STN para aberturas de contas PAIEX, visto que o Banco do Brasil não autorizou a 32 

abertura de conta com o ofício que havíamos recebido. Assim, seguimos aguardando tal 33 

documento para que a abertura seja autorizada. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a 34 

sessão às quinze horas e vinte minutos. E, para constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a 35 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. -------------------------------------36 

--------------------------------------- 37 

     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 _____________________________________________________________ 

 

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

 

 

 

 

 


