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COMISSÃO DE GERENCIAMENTO DE AÇÕES DE EXTENSÃO 1 

ATA DE REUNIÃO N° 12//2016 2 
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Aos 13 dias do mês de outubro de dois mil e dezesseis, a Comissão de Gerenciamento de 4 

Ações de Extensão - CGAE - reuniu-se ordinariamente na Sala de Convenções do 9° andar 5 

do IFRS - Campus Porto Alegre, às 14h, representada pelos membros: Aline Ferraz da 6 

Silva, Caetano Flores de Moura, Celson Roberto Canto Silva, Cláudia do Nascimento 7 

Wyrvalski, Cláudia Schreiner, Daniela Forgiarini da Silva, Helen Scorsatto Ortiz, Iara 8 

Elizabeth Schneider, Luiz Felipe Velho, Natali Knorr Valadão, Nayma Schonardie 9 

Rapkiewicz, Renato Avellar de Albuquerque e Tanisi Pereira de Carvalho. A servidora 10 

Rosangela Leal Bjerk encontra-se em licença de saúde e a discente Andréa Gislaine Del 11 

Villar da Cruz informou previamente que se ausentaria. A reunião teve início com a leitura 12 

da Ata da última reunião ordinária (Ata de Reunião n° 11/2016, de 22/09/2010), que foi 13 

submetida à aprovação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida deu-se início a 14 

discussão do único ponto de pauta: Discussão e deliberação do Regimento Interno da 15 

CGAE. A minuta do documento, já compartilhada anteriormente, foi lida, sendo recebidas 16 

inúmeras contribuições para serem incorporadas ao texto. Durante a discussão foi sugerido 17 

que seja enviado memorando a Direção Geral solicitando a revisão dos Regimentos Interno 18 

e Complementar do Campus, de modo a ajustar questões relacionadas à composição da 19 

comissão. A minuta foi discutida até o final do art. 5° do Capítulo II. Ficou acertado que a 20 

próxima reunião ordinária da CGAE dará continuidade à discussão do Regimento Interno 21 

da comissão. Nos assuntos gerais, foi sugerido pela docente Tanisi de Carvalho que, se 22 

possível, seja incluído na pauta da próxima reunião ordinária, a apresentação da cartilha 23 

que está sendo elaborada pela DEXT contendo orientações para a avaliação de propostas e 24 

relatórios finais das ações de extensão. O presidente da comissão informou que a cartilha 25 

será abordada na próxima reunião. Ainda nos assuntos gerais, a docente Aline Ferraz da 26 

Silva, apresentou, a pedido da docente Cibele Schwanke, uma reclamação em relação à 27 

demora dos fluxos das submissões na DEXT, visto que quatro propostas de sua autoria 28 

teriam sido prejudicadas em função dessa demora. O presidente da comissão explicou que 29 

em realidade três das quatro propostas referidas sequer foram submetidas ao fluxo da 30 

DEXT, uma vez que uma consulta prévia à Procuradoria Jurídica do IFRS resultou no 31 

desaconselhamento da continuidade das mesmas. Tal parecer prévio foi solicitado pelos 32 

proponentes da proposta e o resultado foi informado aos mesmos. Quanto à quarta 33 

proposta, todas as providências necessárias para a aprovação da mesma foram tomadas com 34 

celeridade. Entretanto, por se tratar de uma prestação de serviço institucional há a 35 

necessidade de que seja submetida ao Conselho do Campus, após a aprovação da CGAE. E 36 

ainda, posteriormente a isso, deve ser submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica. Em 37 

face dessa tramitação maior e ainda pouco familiar para todos esses órgãos, o tempo 38 

transcorrido acabou por prejudicar a execução da mesma. O presidente informou ainda que 39 

devido a tudo isso, é necessário que as propostas dessa natureza sejam submetidas com a 40 

maior antecedência possível, evitando maiores transtornos. Não havendo mais nada a tratar, 41 
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a reunião foi encerrada e, para constar, eu, Fabiana Bonatto, lavrei a presente ata, que é 42 

assinada por mim e pelos demais participantes da reunião. 43 
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