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Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, a Comissão de Gerenciamento de 4 

Ações de Extensão - CGAE - reuniu-se na sala de convenções do 9º andar do IFRS - 5 

Campus Porto Alegre, às 14h, representada pelos membros: Caetano Flores de Moura, 6 

Celson Roberto Canto Silva, Cláudia do Nascimento Wyrvalski, Cláudia Schreiner, Daniela 7 

Forgiarini da Silva, Helen Scorsatto Ortiz, Luiz Felipe Velho, Natali Knorr Valadão, 8 

Nayma Schonardie Rapkiewicz, Rosangela Leal Bjerk, Tanisi Pereira de Carvalho e os 9 

servidores da Diretoria de Extensão Carlos Eduardo Saraiva Mauer e Fabiana Bonato 10 

Gonçalves. A Profa. Aline Ferraz da Silva justificou sua ausência. A seguir passou-se ao 11 

primeiro item da pauta: Apresentação do Plano de Ação para 2017. Celson Silva 12 

mencionou que na próxima reunião da Comcamp serão discutidos o orçamento e os planos 13 

de ações para o exercício de 2017. No intuito que o Plano de Ação da diretoria de Extensão 14 

reflita mais a vontade da comunidade acadêmica, trouxe uma proposta para ser debatida 15 

com os membros da comissão. Ponderou, entretanto, que caberá ao COMCAMP definir as 16 

ações contempladas. Informou que o número de objetivos estratégicos da proposta é dez e 17 

que são propostas 31 ações, nem todas demandando recursos financeiros. As ações 4 e 5 18 

que envolvem Libras e Braile requerem recursos da Extensão para contratação de 19 

intérpretes. Helen Scorsatto mencionou a Universidade Livre e exposições no átrio. Celson 20 

Silva comentou que uma das ações refere-se a implementação de mais uma incubadora no 21 

Campus, desta vez uma Incubadora de Empresas de Base Tecnológica. Segundo o plano 22 

apresentado, serão mantidos os percentuais de 1,0 e 1,5 da matriz CONIF para execução do 23 

PAIEX e do PIBEX, respectivamente. Entretanto, até o momento não se sabe o valor da 24 

matriz. Esclareceu que tanto o PAIEX, quanto o PIBEX contemplam apenas programas e 25 

projetos. Outra ação prevista para o próximo exercício é o Observatório de Editais em 26 

parceria com o IFRS – Campus Restinga, que busca constituir uma pesquisa freqüente da 27 

disponibilidade de fomento para ações extensionistas. No plano é previsto ainda recursos 28 

para implantação de um Centro Cultural, na ordem de 2 mil reais.  Cláudia Schreiner 29 

sugeriu vincular o Centro Cultural com outros espaços como o Projeto Prelúdio. Lamentou 30 

que o Edital PAIEX só financia Programas e Projetos. Luiz Felipe sugeriu o lançamento 31 

dos editais em novembro deste ano. Modificou-se as linhas 19 e 20 da Proposta de Plano de 32 

Ação de 5 mil Reais cada para 10 mil Reais cada. 21 – 2 mil Reais. (combustíveis). 22 – 2 33 

mil Reais (combustíveis). Fazer parcerias através de convênios nesses itens. 23- 1,3 mil 34 

(mat de consumo). 24 – Conserto da impressora - Mil Reais. 25- Capacitação de servidores 35 

da DEXT (estrutura administrativa na Incubadora). A CGAE entendeu que talvez tal ação 36 

deveria ficar a cargo da DGP. 26- Em face das características de continuidade das ações de 37 

extensão Projeto Prelúdio e PROPEL, as mesmas mereceram apoio financeiro da DEXT – 38 

1,5 mil para PROPEL. Cláudia Schreiner manifestou que as demandas do Projeto Prelúdio 39 

são (mat de consumo, manutenção de 2 pianos e confecção de camisetas para grupos de 40 

música. 3 mil Reais. Tanisi Pereira de Carvalho informou que o Poalab solicita recursos 41 
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com Projeto de Fluxo Contínuo e que seria importante  colocá-lo em algum Programa em 42 

conjunto com o NAPNE. Caetano Flores sugeriu o lançamento de um edital para 2 alunos 43 

fazerem intercâmbio aqui do IFRS – POA (4 mil Reais). Luiz Felipe enfatizou que seria 44 

interessante fomentar o intercâmbio de alunos na rede IF, fazendo assim uma 45 

interinstitucionalidade, não necessariamente com a alocação de recursos financeiros. 46 

Promovendo assim o incentivo de se realizar o intercâmbio de alunos e servidores  entre a 47 

rede federal de ensino. Disse que seria interessante  a divulgação de cursos na rede pública 48 

com a utilização de folders, bem como de visitas as escolas para divulgação do IFRS. 49 

Promovendo assim a integração entre a comunidade acadêmica e a sociedade externa. 50 

Implementando a aproximação com a sociedade e fomentando novos projetos de extensão. 51 

Celson Silva informou ainda que era da competência da DDI a previsão orçamentária para a 52 

comunicação. O total aproximado para execução do Plano de Ação da DEXT para 2017 foi 53 

de 180 mil. Helen Scorsatto destacou que os núcleos estão tendo visibilidade, tendo em 54 

vista o caráter essencial dos mesmos até mesmo em observância à lei. Com as alterações 55 

comentadas, o Plano de Ações da DEXT para o próximo exercício foi APROVADO, 56 

devendo ser enviado ao Concamp. O próximo item da pauta Análise da Ação de 57 

Extensão “ Do Scratch ao Arduíno: Aprendendo a Programar, Coordenado pela Profa. 58 

Fabrícia Py Toretelli Noronha . Celson Silva esclareceu o motivo da apreciação é que a 59 

referida ação trata-se se um projeto de extensão que foi avaliada pelo membro Iuri Correa e 60 

que este havia não recomendado a ação, justificando que a mesma está motivada, 61 

desenhada e justificada como um tipo de apoio didático para alunos dos cursos de 62 

informática do IFRS, ainda que preveja uma possível participação de público externo. 63 

Caracterizaria-se como atividade de ensino e não de extensão. Após discussões sobre o 64 

assunto, deu-se como encaminhamento da matéria que a ação seja recomendada. Após, em 65 

função do adiantado da hora a reunião foi encerrada e, para constar, eu, Fabiana Bonato 66 

Gonçalves, lavrei a presente ata, que é assinada por mim e pelos demais participantes da 67 

reunião. 68 

Aline Ferraz da Silva 69 
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