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ATA DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO

Aos cinco dias do mês de março de 2020, às 09 horas e 40 minutos, no auditório Julieta Passos, no

Câmpus Goiânia do Instituto Federal de Goiás, realizou-se a primeira reunião da Câmara de Extensão do

ano de 2020, cuja convocação foi realizada por meio do Memorando Circular nº 6/PROEX, de 2 de março

de 2020, tendo a seguinte pauta: I. Informes; II. Formação de Grupos de Trabalho (a - Política de

Alimentação e Nutrição; b - Extensiona; c) Planos Locais de Extensão; III. Relato do GT Prestação de

Serviços; IV. Planejamento 2020; V. Aprovação da execução do Projeto Sanear Cidades 2020 e Contrato

da Funape para execução orçamentária do projeto. A coordenação da reunião ficou a cargo do

presidente da Câmara de Extensão, o Pró-Reitor de Extensão, Daniel Silva Barbosa. A reunião contou

com as seguintes presenças, conforme na lista de presença: Andrea Gomes Cardoso, Bruno Quirino

Leal, Carla Adriana Oliveira Silva, Charlise Fortunato Pedroso, Danielle Pereira da Costa, Lillian Pascoa

Alves, Willian Batista dos Santos, Gustavo Louis Henrique Pinto, Simone Paixão Araújo, Renato Naves

Prado, José Renato Masson, Lorenna Costa, Fernando Augusto Messias, Jacques Elias de Carvalho, Maria

Eugênia Sebba F. Andrade e Eliane Maria da Silva. Daniel deu início à reunião apresentando os novos

membros da Câmara de Extensão. Em seguida, passou a palavra para o Diretor Willian que deu as boas

vindas aos novos membros da Câmara e passou aos informes. O primeiro tema a ser abordado foi a

Assistência Estudantil. De acordo com o Willian, será enviado em memorando informando o valor que

poderá ser gasto pelos Câmpus e chamou a atenção para o fato da necessidade de reservar parte

desse recurso para situações emergenciais. Foi informado, ainda, que será agendada uma reunião com

os Câmpus de Senador Canedo, Valparaíso e Luziânia para relato da experiência relacionada à execução

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE. Daniel disse que se outros Câmpus quiserem

participar da reunião para conhecer as experiências, o espaço está aberto. Na sequência, Daniel passou

à apresentação do orçamento da Assistência Estudantil. Em seguida, informou que, este ano, o

acompanhamento da execução do orçamento da Assistência Estudantil deve ser feita mensalmente para

que o recurso seja gasto da melhor forma possível e que não fique “guardado”. Willian relatou o

processo de aprovação do calendário dos eventos institucionais na reunião do CODIR e informou as

datas do JIF Local. Daniel e Willian lembraram que em abril ocorrerá o Extensiona e o evento da

Assistência Estudantil. Willian, falou a respeito do processo de execução do Edital de Extensão 2020 e

sanou as dúvidas que surgiram. Na sequência, passou-se ao item II da pauta, formação de grupos de

trabalho. O GT Política de alimentação e nutrição ficou com a seguinte composição: Simone Paixão e

representantes dos Câmpus Goiânia Oeste, Aparecida de Goiânia e Inhumas a serem indicados pelos

Gepex dos respectivos Câmpus; A Comissão organizadora do Extensiona ficou composta por Danielle,

Bruno Quirino, Charlise e José Renato; e o GT para elaborar a metodologia dos Planos Locais de

Extensão foi composto por Maria Eugênia, Gustavo Louis e Renato Naves. Daniel apresentou a proposta

para que todos os projetos a serem executados pela Proex deverão passar pela Câmara de Extensão

para aprovação. Colocou em votação e a proposta foi aprovada. Próximo passo a ser realizado é

alterar a Instrução Normativa 03. Na sequência, Daniel passou a palavra para a Diretora Lillian que deu

início à apresentação do processo de execução do projeto Sanear Cidades executado em parceria com a

Funasa. Antes, porém, Daniel fez uma contextualização referente à origem e execução do Projeto

referido Projeto. De acordo com Daniel, a primeira etapa já está quase concluída e para a execução da

segunda fase, a Proex entendeu que seria interessante firmar contrato com a Funape. Após a

explanação realizada pela Lillian, o processo de execução foi colocado em votação, o qual foi aprovado

pela Câmara. A palavra foi passada para Willian que falou sobre como será o processo licitatório e a

execução do evento institucional JIF Centro-Oeste. A funape foi contrata para executar a realização do

evento devido à estrutura que ela oferece. A dinâmica de organização e contratação para realização do

JIF foi submetida à aprovação da Câmara de Extensão. Aprovado por unanimidade. Intervalo para o

almoço. A reunião foi reiniciada às 13 horas e 57 minutos com Daniel passando a palavra para o GT de
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