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ATA DE REUNIÃO N° 08/2016 2 
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Aos 14 dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, a Comissão de Gerenciamento de 4 

Ações de Extensão – CGAE- reuniu-se, na sala 207 do 2º andar do IFRS- Campus Porto 5 

Alegre, às 14h00min, representada pelos membros, Aline Ferraz da Silva, Celson Roberto 6 

do Canto, Claudia Schreiner, Helen Scorsatto Ortiz, Luiz Felipe Velho, Natali Knorr Valadão, 7 

Nayma Schonardie Rapkiewicz, Tanisi Pereira de Carvalho e o Servidor da Diretoria de 8 

Extensão Carlos Eduardo Saraiva Mauer para reunião ordinária. O Presidente iniciou a 9 

sessão agradecendo a presença de todos e solicitou a retirada da pauta o item avaliação 10 

do Regimento CGAE devido ao tempo insuficiente para debate, o que foi aceito pelos 11 

membros. Assuntos Gerais: Diretor Celson informou aos presentes que consultou o 12 

Diretor de Ensino Fábio sobre o fluxo para submissão de ações no Sigproj via Ensino. O 13 

mesmo relatou que ainda não há definição para tal procedimento. Neste mesmo item foi 14 

apresentado o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO INSTITUCIONAL À EXTENSÃO E 15 

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS do extensionista Paulo Artur Konzen Xavier de Mello 16 

e Silva para a ação Registro em mídia digital de atividades e técnicas de cultura de tecidos 17 

vegetais constando as adequações aos valores aprovados para PAIEX 2016, que foi 18 

aprovado por todos. Contingenciamento dos recursos PAIEX 2016. O Diretor Celson fez 19 

uma ampla explanação sobre todo o histórico e as adequações sujeitas à disponibilização 20 

dos recursos de PAIEX. Esclareceu que inicialmente houve um corte no orçamento do 21 

Campus de 60% do previsto para capital e de 20% para custeio. Entretanto, no orçamento  22 

aprovado para 2016 não foi previsto nenhum valor para despesas de capital 23 

(investimento), exceto o valor de R$ 10.000,00 para atendimento AIPCT (Programa de 24 

Auxílio Institucional à Produção Científica e/ou Tecnológica), o que impossibilita o repasse 25 

dos recursos desta natureza aprovados no Edital PROEX/IFRS nº 09/2016 e expressos no 26 

Formulário de solicitação de auxílio institucional à Extensão e Plano de Aplicação de 27 

Recursos de cada ação selecionada. Foi levantada a possibilidade de efetuar a troca de 28 

despesa de capital para custeio ou a alteração do orçamento do Campus em período 29 

permitido buscando remanejar verbas de custeio para capital, de modo a atender estas 30 

despesas. No entanto foi esclarecido que ainda assim esses recursos estariam sujeitos ao 31 

contingenciamento atual de 60%. Foi encaminhado e aprovado pela CGAE que a DEXT 32 

enviará emails aos coordenadores das ações explicando a situação, questionando sobre as 33 

condições de continuidade de execução do programa/projeto dentro da realidade imposta 34 

e solicitando que, caso necessário, seja retificado o formulário de solicitação de auxílio 35 

institucional à Extensão e Plano de Aplicação de Recursos, indicando a troca de despesa 36 

entre rubricas (custeio/capital), nos prazos previstos no Edital Proext 55/2015. Caso tal 37 

remanejo não seja possível , indicando apenas a alteração, se necessário, de despesas 38 

dentro da rubrica custeio. Helen, Claudia e Aline sugeriram que fosse efetuada a 39 
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formalização ao Concamp e Proex sobre a necessidade de exigir-se melhor detalhamento 40 

nos planos de ação, o que foi acolhido pelos demais membros. Avaliação ação de 41 

extensão -  IV Encontro Acadêmico de Biotecnologia do Instituto Federal de Educação, 42 

Ciências e Tecnologia. Apresentado pelo Diretor Celson a situação de referida ação que 43 

foi submetida em tempo hábil, entretanto não houve a entrega da cópia física no setor 44 

administrativo da DEXT, ocorrendo à revelia de recomendação da CGAE. A respectiva 45 

coordenadora da ação contatou a DEXT solicitando a certificação do evento. Colocado 46 

pelos membros que os requisitos e normativas são claros nas IN’s e editais de extensão, 47 

porém, em caráter excepcional, poderá avaliá-la mediante manifestação formal de 48 

justificativa da mencionada coordenadora. A Dext ficou incumbida de efetuar a 49 

comunicação da decisão à solicitante. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi 50 

encerrada e, para constar, eu, Carlos Eduardo Saraiva Mauer, lavrei a presente ata, que é 51 

assinada por mim e pelos demais participantes da reunião. 52 
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