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ATA DA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO ANO DE 2021 DO INSTITUTO FEDERAL DE

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas, via videoconferência por

meio da plataforma Google Meet, realizou-se a terceira reunião da Câmara de Extensão do ano de dois mil e vinte

e um, cuja convocação foi realizada por meio do Memorando-Circular nº 54/2021/PROEX/IFG, de 06 de dezembro

de 2021, tendo a seguinte pauta: I. Informes; II. PAT (Plano Anual de Trabalho) PROEX 2022. A coordenação da

reunião ficou a cargo do Presidente da Câmara de Extensão, o Pró-Reitor de Extensão, Willian Batista dos Santos

e teve como secretária, a servidora Lithyeri Paulista Teixeira. A reunião contou com os seguintes participantes:

Bruno Quirino Leal; Eduardo Carli de Moraes; Eliane Maria da Silva; Eloísa Aparecida da Silva; Fabrício Cardoso

da Silva; Fernando Henrique Silva; Guenther Carlos Feitosa; Jacques Elias de Carvalho; Lorena Pereira de Souza;

Ludmylla Ribeiro Pessoni; Luis Gustavo Wesz da Silva; Simone Paixão Araújo; Vinicius Duarte Ferreira, Gláucia

Rosalina Machado; Danielle Pereira da Costa. O Presidente Willian deu início à reunião às 14h e 08 mim,

agradeceu a presença de todos e registrou ainda a presença da equipe de gestão da PROEX na Reunião da

Câmara de Extensão. Willian iniciou a projeção da tela e compartilhou que essa reunião tem como foco qualificar o

debate e apresentar o PAT, um documento em construção. Reiterou que este é o momento de avaliar o ano de

2021, projetar o ano de 2022, qualificar este início do planejamento, trazer o detalhamento de algumas ações e

verificar se o caminho que estamos traçando estão alinhados com as expectativas da Câmara de Extensão. Após

a apresentação da pauta, foram iniciados os informes. Willian informou sobre a sua presença e do Fernando no

Fórum de Pró-Reitores de Extensão em Brasília, compartilhou ainda que as discussões realizadas no fórum serão

assunto da próxima reunião da Câmara de Extensão. Em seguida, passou a fala para o Fernando Henrique,

Diretor de Ações Sociais, que na oportunidade informou que a licitação dos restaurantes, neste momento,

encontra-se na PROAD, em fase de licitação, com posterior encaminhamento para procuradoria federal, e após

análise deste setor, ocorrerá a publicação do edital, e realização do Pregão, neste ponto, ressaltou o interesse que

os restaurantes funcionem em 2022, possibilitando aos estudantes se alimentar e desenvolver atividades no

campus. A entrega de cestas do PNAE, adquiridas pela agricultara familiar, já está acontecendo e encontra-se em

fase de fiscalização e pagamento dos contratos. Fernando continuou com os informes, e comentou que a CGAE

está em processo de elaboração do diagnóstico socioeconômico dos estudantes de 2021, com previsão de

entrega ainda em 2021. Na sequência, destacou que a equipe entende que o diagnóstico é um documento

importante para conhecer os nossos estudantes e pensar diferentes Políticas Institucionais articuladas a este

diagnóstico. Na oportunidade, Fernando compartilhou uma proposta de calendário de eventos para 2022, com a

perspectiva de realização em formato presencial, informou ainda, que foi solicitado indicados dos Câmpus, para

constituição de Comissões para a realização de eventos em 2022, revelou ainda uma dificuldade em virtude do

grande número de eventos realizados no segundo semestre. Em seguida, Fernando falou um pouco sobre o JIF

centro-oeste, um evento regional, que a cada ano é realizado por uma instituição do Centro-oeste, que em 2022

deve ser assumido pelo IFG. Finalizando a sua fala, Fernando ressaltou que tratativas estão sendo realizadas com

as comissões para fechar a proposta de calendário dos eventos institucionais, para posterior análise do CODIR e

aprovação. Daniella questionou se o SIMPEEX seria desvinculado do Seminário de Iniciação Científica, revelando

a sua preocupação pelo tempo de execução dos seminários. Willian, em resposta, ressaltou que o calendário de

eventos ainda é uma proposta, ainda não aprovada no colégio de dirigentes, e revelou a intenção em levar para

aprovação do CONEPEX, que permitirá uma visão mais ampliada. Willian ainda destacou o papel do IFG

enquanto anfitrião do JIF Centro-Oeste e concordou com o Fernando em relação à sobrecarga de eventos no

segundo bimestre. Na oportunidade, Lorena sugeriu levar em consideração, na definição da agenda de eventos de

2022, a avaliação da comissão central do SECITEC, SIMPEEX, entre outros. Willian passou a fala para Eliane,

Coordenadora de Estágio e Trabalho. Eliane ressaltou sobre a necessidade de atualização das portarias dos

Comitês Locais de Acompanhamento de Egresso, informou como data limite, 14 de janeiro de 2022, para

encaminhamento de solicitação das portarias. Em seguida, Vinícius comentou que foi encaminhado um e-mail

recentemente solicitando informações sobre a composição das equipes vinculadas à extensão, para conhecer a

realidade da força de trabalho e organizar ações neste sentido. Vinícius pediu para que as respostas sejam



enviadas até janeiro. Ainda em fase de informes, comentou sobre a formação de um Grupo de Trabalho para uma

proposta de regulamento de certificação da extensão, ressaltou que o trabalho está em andamento, na tentativa de

encontrar algumas soluções a serem acatadas no processo de certificação, com vistas à implantação de um

processo de certificação digital, com conclusão prevista em fevereiro ou março. Em seguida, Willian, trazendo

encaminhamentos da última reunião, comentou sobre o organograma da PROEX, onde as atribuições da COEXT

foram concentradas na DAPT, salientou ainda, que a Coordenação de Convênios permanece no organograma.

Após finalização dos informes, Willian colocou em discussão o PAT 2022, compartilhou com os participantes que o

PAT é fundamental para orientar o nosso trabalho e para compartilhar encaminhamentos com a comunidade,

salientou ainda que, não podemos perder de vista alguns documentos que são fundamentais diante do ato de

planejar: PPPI (projeto Político Pedagógico Institucional), PDI (Plano de Desenvolvimentos Institucional), PEI

(Planejamento Estratégico Institucional), PLG (Plano de Trabalho de Gestão) e Planejamento Orçamentário (PO).

Em seguida, ressaltou que o documento apresentado é apenas uma proposta inicial do PAT, colocado em

discussão a partir desse diálogo realizado hoje. Na sequência, discursou sobre a estruturação do PAT,

compartilhou que primeiramente foi realizado uma avaliação do que foi alcançado em 2021, para então pensar

ações para 2022. Realçou que será apresentado uma proposta inicial do PAT, para avaliação da Câmara de

Extensão e alinhamentos com as questões dos Câmpus e expectativas da comunidade. Pontuou que o dialogo a

ser estabelecido permitirá avançar neste planejamento, e consolidar ações a serem desenvolvidas em 2022. Na

oportunidade, Willian, abriu espaço para sugestões e dúvidas dos participantes da Câmara de Extensão, uma vez

que a intenção da reunião é estabelecer um diálogo. Em seguida, salientou a necessidade em construir um

planejamento de ensino, pesquisa e extensão articulado, ressaltou que esse diálogo já foi iniciado com outros

setores, que a PROEX precisa estabelecer esse diálogo, para refinar algumas questões que são coletivas e alinhar

isto ao PAT, ressaltou ainda que o planejamento precisa ter essa dinâmica, no sentido de construir um

planejamento mais efetivo. Willian passou a palavra para o Vinícius falar sobre Planos Locais de Extensão e

Curricularização da extensão. Vinícius ressaltou que vai seguir na agenda com os Planos Locais de Extensão

(PLE), e dentro dessa agenda será contemplado o debate de forma mais direcionada sobre a curricularização para

2022. Ressaltou que está previsto enquanto ação: conclusão da primeira etapa de diagnóstico e levantamento,

avanço para uma fase focada mais no diálogo com os comitês e elaboração das diretrizes dos PLE com base nos

diagnósticos, consolidação de um Plano Local de Extensão para cada Câmpus, e a partir de agosto trabalhar na

implementação deste Plano. Ressaltou que esse exercício que estamos fazendo através dos comitês sobre os

Planos Locais de Extensão, eles sedimentam a base da curricularização. Defendeu que os planos locais de

extensão do ponto de vista do planejamento, da articulação com os cursos, com o território, com os estudantes e

as demais diretrizes da extensão, indicam um processo de curricularizar a extensão enquanto princípio

pedagógico, princípio formativo e como forma de articulação da instituição com as comunidades escolares. Willian

ressaltou neste ponto, a importância da PROEN no acompanhamento desse processo de curricularização da

extensão, no sentido de ser mais efetivo na estruturação deste trabalho. Revelou, uma outra frente de trabalho,

que são os núcleos incubadores, com publicação recente de edital, com resposta positiva e adesão significativa.

Em seguida, Willian passou a fala para Eliane para falar sobre Mundo do Trabalho e Acompanhamento de

Egresso. Eliane comentou sobre a revisão da Política de Acompanhamento de Egresso, cuja minuta foi enviada

para o CONEPEX para apreciação, ressaltou que a revisão e atualização obedeceu todos os trâmites necessários.

Eliane comentou sobre as ações da Coordenação de Convênios e ressaltou o interesse em fortalecer parcerias já

existentes, com utilização dos dados coletados nas fichas cadastrais no sentido de promover a aproximação dos

parceiros. Na oportunidade, compartilhou a necessidade de revisão e atualização da Política de Estágio a ser

realizada em parceria com a PROEN. Ressaltou ainda que no momento estamos fazendo uso de um portal de

estágio temporário, e estamos aguardando disponibilidade da DTI para criação desse portal, a expectativa é que

essa ação seja materializada em 2022. Comentou ainda, sobre uma Proposta de formulário, solicitando dos

campus relatos as ações de acompanhamento de egresso realizadas no Câmpus. Willian retornou com a fala e

ressaltou o papel dos Gepex no cumprimento das metas, com um diálogo cada vez mais refinado e qualitativo com

a comunidade. Em seguida, ressaltou que as ações levantadas na reunião são as mais relevantes e passa a fala

para Fernando e Ludmylla para falar das ações relacionadas à Assistência Estudantil. Fernando comentou

algumas ações que entende como estratégicas sobre diferentes ações a serem realizadas e acompanhadas em

2022. Ludmylla comentou algumas ações apresentadas no PAT enquanto ações estratégicas, entre elas: auxiliar,

fortalecer, acompanhar e apoiar os movimentos da assistência estudantil; rever e atualizar a Política de Assistência

Estudantil; aprovar a Política Institucional de Alimentação e Nutrição construída coletivamente; avaliar a

articulação dos sistemas siap, visão, q-acadêmico, para aprimorar o acompanhamento dos estudantes; fazer a

caraterização sócio-econômica destes estudantes; fortalecer os Núcleos Locais de Assistência Estudantil;

fortalecer a CPAE e Núcleos como instância colegiada; articular com outros setores para promover um melhor

atendimento aos estudantes e mapear e fortalecer a força de trabalho. Willian ressaltou a importância em apoiar o

diálogo, no sentido de avançar com a Política de Assistência Estudantil e devolveu a fala para o Fernando para

apresentação da proposta de planejamento em relação aos eventos institucionais. Na oportunidade, Fernando

falou sobre a criação de uma Política de Eventos Institucionais, que fornecerá uma base e organização para a

realização dos eventos. Fernando falou ainda sobre a criação do canal IFG comunidade e levantou a ação de



construir instrumentos de formalização do canal. Willian concordou com a necessidade de uma Política de Eventos

Institucionais, ressaltou ainda que precisamos ter uma clareza dos eventos institucionais e qualificar esse debate.

Bruno complementa a fala do Willian, parabeniza a atuação e fala sobre a abrangência dos eventos, frente ao alto

alcance de público dentro e fora do estado. Willian, em vias de encerramento, chamou atenção para o

planejamento conjunto das atividades de ensino, pesquisa e extensão, com perspectiva de um edital integrado,

para que a indissociabilidade aconteça, e também pensar o SIMPEEX como um espaço que promova o debate

sobre a integração e a indissociabilidade. Comentou sobre a Mostra integrada de ensino, pesquisa e extensão que

colocou a indissociabilidade em discussão. Por último, falou sobre o matutando e seu potencial, e o tanto que essa

proposta tem sido provocativa, mas com possibilidade para avançar em outros temas. Em vias de encerramento,

Willian reforçou a importância em ter clareza do caminho que desejamos trilhar em 2022, com diversos outros

setores, para que o trabalho possa ter efetividade. Na oportunidade, abriu espaço para contribuições, os

participantes da Câmara de Extensão não apresentaram nenhuma observação nesta parte final. Por fim, Willian se

colocou à disposição para dialogar sobre a organização do PAT ou qualquer demanda a ser inserida no

documento. Willian refirmou o compromisso com a Câmara de Extensão de trabalhar de forma articulada. Não

havendo nada mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16 horas e 44 minutos. Eu, Lithyeri Paulista Teixeira,

lavrei a presente Ata.
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