COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO
ATA REUNIÃO ORDINÁRIA N° 01/2019
Aos nove dias do mês de março de dois mil e dezenove, no auditório Rui Cruse do IFRS –
Campus Porto Alegre, reuniu-se a Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão CGAE , às dez horas. Estiveram presentes: Celson Roberto Canto Silva (presidente da
CGAE); Luana Daniela da Silva Peres; Dassuen Tzanocitch Datsch; Arthur de Castro
Fraga; Karen Selbach Borges; Paulo Artur Konzen Xavier de Melo e Silva; Helen Scorsatto
Ortiz; Helana Ortiz Garcia; Iara Elisabeth Schneider e Patrícia de Morais Garcia, que
secretariou a reunião. A reunião iniciou às dez horas e sete minutos e tinha como pauta: 1.
Aprovação da ata 09/2018: aprovada com uma abstenção. 2. Homologação das
submissões aos editais IFRS nº 80/2018 e IFRS 81/2018: o presidente da Comissão,
Celson Roberto Canto Silva iniciou a reunião dando boas-vindas ao grupo e explicou que
este ponto de pauta seria a homologação dos programas e projetos de extensão submetidos
aos editais oitenta e oitenta e um de dois mil e dezoito, salientou que as análises seriam
apenas das submissões destes editais e não seriam realizadas as avaliações das submissões
referentes ao edital setenta e nove de dois mil e dezoito – Fluxo Contínuo. A metodologia
da avaliação foi a seguinte: foi projetada a documentação submetida aos editais e todos os
membros, em conjunto, realizaram as análises. Iniciou-se pelo edital oitenta e um de dois
mil e dezoito, referente ao Programa Institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX. Todas
as propostas foram homologadas, sendo elas: Orquestra Infantil 2019; Projeto Prelúdio
2019; Projeto PIPE; A Gestão e Preservação Documental na FERGS 2019; Banda do
Prelúdio; Estação de Lançamento: laboratório de criação de start up; Jardim sensorial:
(re)conectando os sentidos; Leitura, Informação, Acessibilidade e Literatura no Curso
Técnico em Biblioteconomia: uma proposta para o CERLIJ 2019; Núcleo de estudos afrobrasileiro e indígena – NEABI; Projeto Orquestra Infantil Prelúdio 2019; PoaLab 2019;
Programa Transenem; Programa Permanente de Ensino de Línguas e Literatura – PROPEL;
Um mundo através das lentes! e Perspectivas em Gestão. Terminada a análise das
submissões ao PIBEX, iniciou-se a análise das submissões ao edital oitenta de dois mil e
dezoito – Programa de Apoio Institucional à Extensão. Todas as propostas foram
homologadas, sendo elas: Projeto Prelúdio 2019; Estação de Lançamento: laboratório de
criação de start up; Aprendizagem Criativa para Nativos Fabbers; Banda do Prelúdio 2019;
Conjunto de Flautas doces do Projeto Prelúdio; Jardim sensorial: (re)conectando os
sentidos; Núcleo de Estudos Afro-brasileiro e Indígena – NEABI; Orquestra Infantil 2019;
Projeto PIPE; Perspectiva em Gestão e Um mundo através das lentes!. 3. Informes Gerais:
foi informado que a documentação pendente da prestação de contas do Programa de Apoio
Institucional à Extensão 2018 do Programa Incubadora Tecno-social foi entregue e desta
forma, a prestação de contas foi aprovada. A comissão solicitou que fossem realizadas
algumas sugestões à Pró-Reitoria de Extensão: 1. que os anexos referentes aos editais de
submissão de ações fossem disponibilizados em um formato editável, e não em PDF, 2. que

nos próximos editais, haja um maior esclarecimento sobre o envio da documentação digital,
deixando mais explícito o fato de que não é necessário digitalizar o documento assinado,
desde que seja encaminhado pelo e-mail institucional. 3. que seja desabilitado o campo de
discriminação de gastos no SIGProj. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às
doze horas e vinte minutos. E, para constar, eu, Patrícia de Morais Garcia, lavrei a presente
ata que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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. Karen Selbach Borges _________________________ _________________________________________
6. Paulo Artur Konzen Xavier de Melo e Silva __________________________________________________
7. Helen Scorsatto Ortiz ____________________________________________________________________
8. Helana Ortiz Garcia _____________________________________________________________________
9. Iara Elisabth Schneider __________________________________________________________________
"A via original assinada encontra-se à disposição para consulta na Diretoria de Extensão
do campus".

