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Aos seis dias do mês de abril de dois mil e dezessete, com início às quatorze horas, foi
realizada a Reunião da Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão (CGAE) do
Campus Porto Alegre do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). A reunião foi
realizada na Sala de Reuniões do oitavo andar da Torre Norte do IFRS – Campus
Porto Alegre, localizada na Rua Coronel Vicente, 281, Bairro Centro Histórico – Porto
Alegre. A sessão foi convocada e presidida pelo professor Celson Roberto Canto Silva,
Diretor de Extensão do IFRS – Campus Porto Alegre e Presidente da CGAE e
secretariada por Carlos Eduardo Saraiva Mauer, representante dos servidores técnicoadministrativos. Além destes, estiveram presentes os seguintes membros: Aline Ferraz
da Silva, servidora docente representando o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e
Indígenas (NEABI); Claudia do Nascimento Wyrvalski, servidora docente
representando a Área acadêmica: Química e Tecnologia de Alimentos; Claudia
Schreiner, servidora docente representando a Área Acadêmica: Letras, Literatura e
Artes; Daniela Forgiarini da Silva, representante discente; Luiz Felipe Velho, servidor
docente representando a Área Acadêmica: Ciências Biológicas e Ciências Ambientais;
e Helen Scorsatto Ortiz, servidora docente representando a Área Acadêmica: Ciências
Humanas, Educação e Psicologia. Justificaram a ausência: Nayma Schonardie
Rapkiewicz, representante discente; Rosangela Leal Bjerk, representante dos
servidores técnico-administrativos; Tanisi Pereira de Carvalho, servidora docente
representante da Área Acadêmica: Informática e Tecnologia da Informação; e Caetano
Flores de Moura, representante discente. A sessão foi convocada com o propósito de
discutir os itens da pauta previamente informada: Aprovação da ATA da reunião
anterior; distribuição de valores para Bolsas PIBEX e PAIEX; comunicação de ad
referendum Paiex; formação de avaliadores e assuntos Gerais. Aprovação da ATA da
reunião anterior: foi realizada a leitura da Ata 01/2017, a qual foi aprovada sem
modificações por todos os presentes. Comunicação de ad referendum Paiex: foi
comunicada a aprovação ad referendum da ação AGITA: Ações em Gênero, Inclusão,
Território e Ambiente, submetida ao Edital PROEX/IFRS nº 43/2016 - Auxílio
Institucional à Extensão 2017 (PAIEX), a qual não foi apreciada pela CGAE na reunião
para homologação das propostas em face de um equívoco da Diretoria de Extensão.
Também foi solicitada a retificação do formulário de homologação da ação Projeto
Orquestra Juvenil 2017, que equivocadamente mencionava a não homologação da
atividade mesmo esta tendo sido homologada. Distribuição de valores para Bolsas
PIBEX e PAIEX: foi feita a discussão para definição da metodologia a ser adotada pela
CGAE para a distribuição dos recursos do Auxílio Institucional à Extensão 2017
(PAIEX) e das Bolsas de Extensão 2017 (PIBEX), conforme estabelece o item 8.2 dos
editais PROEX/IFRS nº 43/2016 e PROEX/IFRS nº 42/2016, respectivamente.
Inicialmente, Celson informou aos membros que o valor destinado ao PAIEX seria de

Ata nº 02/2017 – CGAE – Página 1 de 3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul
Campus Porto Alegre
Comissão de Gerenciamento de Ações de Extensão

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo específico para atender as despesas com custeio,
sem previsão para o atendimento das despesas de capital solicitadas. Por sua vez, o
valor disponível para o PIBEX seria de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Foi explicado, em
seguida, que ainda não haviam sido disponibilizadas as planilhas contendo a
classificação das propostas após a avaliação dos avaliadores ad hoc e que, desta
forma, a CGAE decidiria apenas os critérios a serem adotados na distribuição das
bolsas e dos recursos financeiros, ficando a deliberação sobre a distribuição
propriamente dita a ser feita por votação on-line, por e-mail, quando da disponibilização
das planilhas pela PROEX. Assim, após discussão, ficou deliberado que a distribuição
das bolsas obedecerá o ranking informado, com a distribuição de 01 (uma) bolsa por
projeto/programa até que todos sejam contemplados. Só então será feita nova rodada
de distribuição, caso restem ainda bolsas, seguindo novamente a classificação, sendo
contempladas as ações que solicitaram mais de uma bolsa. O residual será destinado
para auxílio de apresentação de trabalhos de extensão. No PAIEX definiu-se que o
primeiro critério de distribuição de valores será o ranking, com consulta prévia de
viabilidade de execução do projeto/programa aos respectivos coordenadores. O
residual, caso exista, será oferecido ao primeiro melhor classificado não contemplado
na primeira rodada de distribuição. Formação de avaliadores: foi apresentada aos
membros a proposta de novo modelo de formulário para avaliação de propostas e
também o guia para avaliação das ações pela CGAE. Tendo em vista o reduzido
contingente de membros, optou-se por dar sequência a essa atividade em outra
reunião, visando, além da capacitação, a padronização das avaliações realizadas pela
CGAE. Assuntos Gerais: na pauta de assuntos gerais, Claudia Schreiner pediu para
registrar que a aba SIGProj do Ensino apenas oferece programas e projetos e não
eventos. Neste mesmo item de pauta, o Diretor de Extensão Celson divulgou o projeto
do Núcleo Extensionista Rondon (NER - UDESC) e solicitou aos membros que
consultassem o site do projeto vislumbrando a participação do Campus Porto Alegre.
Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e, para constar, eu, Carlos
Eduardo Saraiva Mauer, lavrei a presente ata, que é assinada por mim e pelos demais
participantes da reunião.
Celson Roberto Canto Silva ___________________________________________
Carlos Eduardo Saraiva Mauer _________________________________________
Aline Ferraz da Silva _________________________________________________
Claudia do Nascimento Wyrvalski _______________________________________
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Claudia Schreiner ___________________________________________________
Daniela Forgiarini da Silva ____________________________________________
Luiz Felipe Velho ___________________________________________________
Helen Scorsatto Ortiz ________________________________________________

* A via original impressa e assinada se encontra disponível para consulta na Diretoria de Extensão.
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