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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO DO ANO DE 2021

Aos dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 40 minutos, via videoconferência por

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

e um, cuja convocação foi realizada por meio do Memorando-Circular nº 16/2021/PROEX/IFG, de 26 de maio de

2021, tendo a seguinte pauta: I. Informes; II. Edital Ações de Extensão 2021 e, III. Avaliação Regulamento

Prestação de Serviços. A coordenação da reunião ficou a cargo do Presidente da Câmara de Extensão, o Pró-

Reitor de Extensão, Daniel Silva Barbosa e teve como secretária, a servidora Eliane Maria da Silva. A reunião

contou com os seguintes participantes: Bruno Quirino Leal, Charlise Fortunato Pedroso, Lillian Pascoa Alves,

Willian Batista dos Santos, Marluce Silva Souza, Gustavo Louis Henrique Pinto, Danielle Pereira da Costa, Blyeny

Hatalita Pereira Alves, Lucivânio Oliveira Silva, Marcos Augusto Schliewe, Fernando Augusto Messias

representando o Gerente Sérgio Botelho de Oliveira, Jacques Elias de Carvalho, Maria Eugênia Sebba e Simone

Paixão Araújo. O Presidente Daniel deu início à reunião às 14h e 40mim explicando que devido à quantidade de

eventos que a Proex realizou desde janeiro deste ano, período de férias dos Câmpus, entre outros, não foi possível

realizar a reunião da Câmara de Extensão nos primeiros meses do ano e passou, em seguida, aos informes

apontando que um dos temas a ser abordado será a apreciação da minuta do Regulamento de Prestação

Institucional de Serviços, que será encaminhado ao CONEPEX, caso o Parecer seja aprovado. Para as próximas

reuniões temos uma atualização, um ajuste na Resolução do Acompanhamento de Egressos para apreciar e, para

finalizar, teremos uma agenda, possivelmente no mês de julho, em conjunto com a Câmara de Ensino, para

aprovarmos uma minuta de um documento orientador sobre a curricularização da extensão. Alguns Câmpus já

convidaram a Proen e a Proex para discutir o assunto. Informou, ainda, que, no período de 30 de junho a 1º de

julho haverá um seminário nacional da curricularização organizado pelo Forproext e pelo FDE - Fórum dos Pró-

Reitores de Ensino, oportunidade em que será aprofundado mais a discussão sobre a curricularização da

extensão. O encaminhamento dado pela Pró-Reitoria de Ensino e pela Pró-Reitoria de Extensão é a criação de um

documento orientador para os pilotos. Ainda não se chegou na fase de definição das diretrizes da curricularização.

Nos anteciparemos a essa fase criando orientações para os NDEs que já estão fazendo ajustes nesse momento

para que já possam inserir a curricularização nessa fase de ajustes dos PPCs. Enquanto isso, teremos tempo para

amadurecer a experiência e entender a complexidade de fazer a curricularização enquanto a instituição define as

suas diretrizes. Após essa definição, todos os cursos passam a fazer a revisão para vigorar com o novo PPC

incluído, pelo menos, 10% de carga horária com atividades de curricularização. Por fim, o Presidente Daniel

informou que as ações de realização dos Planos Locais de Extensão estão em curso, várias ações já foram

realizadas junto aos Câmpus, incluindo reuniões com os Comitês Locais. Aguardamos o feedback acerca do

andamento os Planos Locais de Extensão. Na sequência, Daniel passou a palavra para os Diretores Lillian e

Willian para darem continuidade aos informes. Como a Diretora Lillian não tinha informes, o Diretor Willian

informou acerca da Assistência Estudantil abordando a as reuniões ocorridas entre a Proex e os Câmpus referente

à execução do PNAE e que as alterações propostas serão levadas à apreciação do CODIR. Informou que a

Coordenação-Geral de Assistência Estudantil elaborou uma planilha para acompanhamento da execução do

PNAES e espera que todos preencham o documento com muita responsabilidade para que o acompanhamento da

execução orçamentária e financeira possa ser realizado da melhor forma possível. Em seguida, Willian informou

que o Edital 08/2021 referente ao processo seletivo de AÇÕES DE EXTENSÃO para apoio financeiro institucional

ainda está aberto e que apenas uma proposta foi submetida até o momento. Informou que, a princípio, o edital não

será prorrogado, devido ao curto período de tempo para execução. Os eventos institucionais aconteceram e tem 62

propostas do Edital InspirArte 2021 aprovadas e contempladas com recurso e que poderão ser utilizadas para uma

possível 3ª etapa do festival de arte, no segundo semestre deste ano. Foi solicitado uma prorrogação contratual

junto à Funape com relação ao Encontro de Culturas Negras. Talvez seja realizada quarta etapa da terceira edição

do Encontro. Em seguida, Willian convidou os participantes da reunião para participarem da comissão avaliadora

das propostas do Edital 08/2021, desde que, não estejam envolvidos com nenhuma proposta submetida.

Finalizados os informes, Daniel passou a palavra para a Diretora Lillian que iniciou apresentando os membros do



GT da Avaliação Regulamento Prestação de Serviços: Lillian, Bruno, Simonte, Telma representando a Proppg, e

Sérgio. O relator Bruno iniciou a apresentação do PARECER 8/2021 - REI-DAPT/REI-PROEX/REITORIA/IFG

referente à Minuta do Regulamento de Prestação de Prestação Institucional de Serviços. Ficou acordado que o

texto da minuta do documento será lido na íntegra e que os destaques, caso tenham, serão colocados em votação.

Bruno realizou a leitura do parecer elaborado pelo GT, o qual se manifestou favorável à aprovação da minuta.

Daniel observou que o documento é extenso e ponderou se a leitura na íntegra seria a melhor metodologia e se

alguém tem outra sugestão. Decidiu-se por manter a leitura do documento na íntegra e que, durante a leitura, Lillian

realizará os apontamentos e destaques referentes às sugestões recebidas via consulta pública, informando se

foram ou não acatadas e as respectivas justificativas. Bruno iniciou a apresentação e leitura do Regulamento por

meio do compartilhamento de tela. Marcos Augusto questionou se existe, no documento, a menção de qual

profissional/servidor será o responsável pela realização de prestação de serviço, quando o Câmpus for

demandado por um ente externo. Como resposta, Lillian citou o art. 5º da Minuta - Tipo I. Continuou-se a leitura do

documento. Fernando sugeriu a supressão do art. 15. A sugestão de supressão foi aprovada por unanimidade.

Marcos apresentou uma dúvida quanto ao repasse de recurso constante no art. 16. Daniel explicou há a

possiblidade de repasse direto ao IFG, desde que esteja na previsto no PLOA. Retomou-se a leitura do documento.

Ao final da leitura, Daniel abriu a palavra para sugestões. Marcos Augusto apresentou uma dúvida sobre a carga

horária constante do inciso I do art. 20. Lillian respondeu dizendo que pode acumular a carga horário desde que

obedecido o disposto no Inciso II do art. 20. O Parecer referente ao documento de Regulamento foi colocado em

votação. Como não houve manifestação contrária, o Parecer foi aprovado por unanimidade. Não havendo nada

mais a ser tratado, a reunião foi encerrada às 16 horas e 15 minutos. Eu, Eliane Maria da Silva, lavrei a presente

Ata.
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