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COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 
 

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 07/2018 
 

Aos doze dias do mês de Setembro 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 quinze horas e trinta minutos. Estiveram presentes os 3 

membros: Celson Roberto Canto Silva, presidente, Luana Daniela da Silva Peres, Dassuen 4 

Tzanovitch Datsch, Arthur de Castro Fraga, Rosângela Leal Bjerk, Tanisi Pereira de Carvalho e a 5 

técnica-administrativa em educação, Patrícia de Morais Garcia, que secretariou a reunião. A 6 

reunião iniciou às quinze horas e quarenta minutos e teve como pauta: 1. Cronograma das 7 

reuniões da CGAE: decidiu-se que até o final deste semestre, as reuniões serão mensais, nas 8 

segundas quartas-feiras de cada mês, às quinze horas e trinta minutos. Para o próximo semestre 9 

se abrirá uma consulta para novo cronograma. 2. Apresentação das Ações Aprovadas: Celson 10 

explicou aos novos membros como são realizadas as avaliações. Foi apresentada a listagem das 11 

ações aprovadas no último mês, foram quatorze ações recomendadas e duas ações para 12 

reformulação, sendo as recomendadas: Educação Ambiental como tema transversal: 13 

Implementação de horta em pequenos espaços; Rede Libriação; Leitura, Informação e Literatura 14 

no Curso Técnico em Biblioteconomia: encontro com escritores do projeto Arte da Palavra II; VII 15 

Semana Acadêmica do Curso Superior de Tecnologia em Processos gerenciais; Cinema, 16 

Acolhimento e Cuidado; Educação, Diversidade e Inclusão; Curso Básico III em Língua Inglesa; 17 

Uso de espaços públicos urbanos e qualidade de vida no Centro Histórico de Porto Alegre; Curso 18 

de Formação Continuada para professores em Coleções Didáticas Paleontológicas; Utilização da 19 

HP-12C em Matemática Financeira; Afroempreendedorismo; Vez e Voz para os Quilombos: 20 

reafirmação de saberes, resistências e potencialidades; Ética em Pesquisa com Seres Humanos: o 21 

que você precisa saber para elaborar o seu projeto de pesquisa e IV oficina de Criatividade no 22 

Contexto da Cultura Maker. À Reformular: Semana do PROEJA e Empresa Junior do Instituto 23 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Tanisi questionou a avaliação 24 

de ações por suplentes e não concorda com o fato dos suplentes também avaliarem as ações. 25 

Decidiu-se que até o ingresso dos novos membros através do processo eleitoral complementar, os 26 

suplentes avaliarão as ações e com o ingresso dos novos membros se debaterá acerca da 27 

metodologia da avaliação. Tanisi questionou sobre o atraso da DEXT na emissão dos certificados, 28 

Celson explicou que como é sabido, para a certificação, é necessária a submissão do relatório final 29 

corretamente e que ocorrem muitos atrasos nas submissões, como também, equívocos nas 30 

planilhas de certificação; outro fator que também faz com que haja atrasos, depende 31 

exclusivamente desta comissão, pois existem muitos relatórios finais represados devido a falta de 32 

avaliação pela CGAE. 3. Aprovação da solicitação de alteração do plano de aplicação dos 33 

recursos PAIEX: Foi deferida a solicitação de alteração do plano de aplicação de recursos do 34 

projeto Banda do Prelúdio. 4. Curso de Formação de Extensionistas: Acerca do Curso de 35 

Formação para os Extensionistas, que será proposto pela DEXT, foi definido que ocorrerá na 36 

semana de oito a dez de outubro, das treze horas e trinta minutos às dezessete horas e trinta 37 

minutos. Foi comunicado que os membros da CGAE serão convocados para participar desta 38 

capacitação e se abrirão vagas para os demais interessados. 5. Informes Gerais: Celson informou 39 

que foi compartilhado um manual para utilização do cartão BB Pesquisa para recursos 40 

provenientes do PAIEX. Ainda sobre o cartão, também foi informado que apenas a coordenadora 41 

Liliane não está em posse do seu devido a problemas pessoais que a impediram de ir ao banco 42 

cadastrar a senha. Também foi informado que as inscrições para o Terceiro Salão de Pesquisa, 43 

Ensino e Extensão estão abertas, bem como as inscrições para o Terceiro Workshop Diversidade e 44 

Inclusão. Foi feito o comunicado que a Reitoria está organizando uma capacitação para os 45 
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discentes membros da CGAE que ocorrerá em Bento Gonçalves e que a primeira data proposta é 46 

seis de novembro de dois mil e dezoito. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às 47 

quinze horas e vinte e sete minutos. E, para constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a 48 

presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. ------------------------------------- 49 

     Patrícia de Morais Garcia ________________________________________________________________ 

 

1. Celson Roberto Canto Silva _______________________________________________________________ 

 

2. Luana Daniela da Silva Peres _____________________________________________________________ 

 

3. Dassuen Tzanovitch Datsch ______________________________________________________________ 

 

4. Arthur de Castro Fraga ___________________________________________________________________ 

 

5. Tanisi Pereira de Carvalho _______________________________________________________________ 

 

6. Rosângela Leal Bjerk ___________________________________________________________________ 

 

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