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ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO 1 

Aos cinco dias do mês de dezembro de 2018, às 9h e 45m, no Auditório Djalma Maia 2 

Pinheiro do Câmpus Goiânia, realizou a quarta reunião da Câmara de Extensão do ano de 3 

2018, cuja convocação foi realizada por meio do Memorando Circular Nº 4 

032/2018/PROEX/IFG, de 31 de outubro de 2018, tendo a seguinte pauta: I. Informes – a) 5 

Publicação da Resolução nº 23 que aprova o regulamento da Política de Acompanhamento 6 

de Egressos no IFG; b) TEDs; c) Seminário para Educação das Relações Étnico-Raciais – 7 

de 29/11 a 01/12; d) Seminário de Assistência Estudantil – 22 e 23/11. II. Aprovação da ata 8 

da última reunião. III. Pauta: a) Composição de grupo de trabalho para construir política de 9 

regulamento de prestação institucional de serviço no âmbito do IFG; b) Ações de Extensão: 10 

Execução do Edital nº 4/2018, Fluxo das Ações de Extensão e Sistec; c) Apresentação do 11 

Parecer de Regulamento das Ações de Extensão. IV. Encaminhamentos finais. A condução 12 

da reunião ficou a cargo do presidente da Câmara de Extensão, o Pró-Reitor de Extensão, 13 

Daniel Silva Barbosa. A reunião contou com as seguintes presenças conforme vistas na lista 14 

de presença: Vinícius Duarte Ferreira – Proex, Bruno Quirino Leal, Renata Luiza da Costa, 15 

Blyeny Hatalita Pereira Alves, Sérgio Botelho de Oliveira, Emmanuel Victor Hugo Moraes, 16 

Lillian Pascoa Alves, Willian Batista dos Santos, Alessandro Silva de Oliveira, Martha 17 

Rodrigues de Paula Manrique, Mariana Magalhães Nóbrega e Eliane Maria da Silva. Daniel 18 

deu início à reunião apresentando os informes relatando os trabalhos realizados pelos 19 

grupos de trabalho dentro do fórum de Pró-Reitores. Um dos grupos está criando uma lista 20 

de indicadores para a extensão. A perspectiva era usar os 54 indicadores dos fóruns das 21 

universidades. O grupo analisou todos eles para verificar quais poderiam ser utilizados para 22 

a extensão. Na reunião realizada em setembro, o grupo apresentou a relação de indicadores 23 

e sinalizou que 50 seriam suficientes. Eles foram organizados em eixos e foram associados 24 

a objetivos. No IFG já existe uma cobrança por parte da Auditoria Interna para a implantação 25 

dos indicadores. Nesse sentido, Daniel propôs que a Câmara analisasse os indicadores 26 

para ver quais poderiam ser utilizados na instituição para avaliação da extensão. Os 27 

indicadores criados estão conectados com as metas do PDI e apontarão as fortalezas e 28 

fragilidades da instituição. Outro grupo é o de mapeamento das ações de extensão 29 

realizadas nas instituições. Outro GT é de Formação da Extensão que está formulando uma 30 

proposta de curso para os extensionistas. O último grupo de trabalho é o da curricularização 31 

da extensão. Para os próximos anos, a agenda prioritária será a curricularização. Daniel 32 

informou que na semana passada realizou-se o seminário de educação para as relações 33 

étnico-raciais em Uruaçu o qual recebeu uma avaliação bastante positiva. Martha 34 
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compartilhou que no Câmpus Goiânia Oeste seria um local interessante para se iniciar com 35 

o processo de curricularização, visto que no curso de pedagogia ofertado pelo Câmpus já 36 

existe uma disciplina e ações voltadas para a curricularização da extensão. Lillian relatou a 37 

participação da Proex no Workif em Cuiabá – 27 a 29 de novembro- no qual se tratou, 38 

também, das incubadoras na rede federal no que se refere a orçamento, editais, entre 39 

outros. Willian compartilhou acerca do seminário da assistência estudantil – 22 e 23 de 40 

novembro - que teve a formação de uma comissão com a participação da Proex, Proad, 41 

CPPIR e alunos. O documento gerado subsidiará a elaboração do orçamento para a 42 

assistência estudantil. Para o próximo ano, a proposto é que se garanta a participação de 43 

todos os Câmpus no seminário de assistência estudantil num evento regional. Daniel 44 

complementou dizendo que a dificuldade maior é fazer um planejamento orçamentário mais 45 

próximo possível da realidade. Para tanto, os Câmpus precisam utilizar plenamente o SUAP 46 

para que a coleta dos dados seja mais real e isso ainda não está acontecendo. Chamou a 47 

atenção para a necessidade de se fazer uma gestão mais próxima para facilitar o processo. 48 

Daniel chamou a atenção para o fato de, nos eventos, as Gepex não estarem conseguindo 49 

enviar os processos para liquidar os recursos em tempo para que os participantes recebam 50 

o recurso de custeio de diárias antes do início do evento. Daniel afirmou que, para 2019 não 51 

terá problemas com definição tardia das datas dos eventos institucionais, visto que as datas 52 

já foram enviadas para o Conselho Superior, justamente para facilitar o trabalho de todos e 53 

evitar que essas situações aconteçam novamente. Em fevereiro de 2019, possivelmente 54 

será publicado o edital de extensão. Antes, porém, o documento será enviado aos gerentes 55 

para avaliação sugestão e consolidação. Vinicius ponderou que a ideia é antecipar ao 56 

máximo a publicação do edital para que se tenha mais tempo para execução físico-57 

financeira e que, com a possiblidade de uso do cartão BBepex, facilitará bastante o 58 

processo. Bruno compartilhou a respeito da dificuldade do Câmpus em liquidar o recurso 59 

dentro do prazo e Willian ponderou que, para o próximo ano, com previsão das datas dos 60 

eventos definidas previamente, essas situações não ocorrerão mais e que a Proex está 61 

realizando um diálogo bem próximo à Proad para que sejam definidos os prazos reais para 62 

descentralização e liquidação dos recursos para custear os eventos. Daniel reforçou dizendo 63 

que a reitoria está tentando resolver os problemas de gestão de descentralização dos 64 

recursos para os Câmpus, e que estes, devem resolver os seus problemas com relação à 65 

liquidação dentro do prazo para que os participantes recebam as diárias antes da realização 66 

dos eventos. Martha compartilhou a informação que no Câmpus Goiânia Oeste, no ano de 67 

2018, foi o melhor ano com relação à liquidação dos recursos, que nenhum participante foi 68 
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para evento sem ter recebido diárias, não havendo, portanto, problemas com liquidação de 69 

recursos. Finalizados os informes, deu-se início à pauta. Daniel questionou se poderia 70 

colocar os destaques em votação ou daria outro encaminhamento. Renata explicitou uma 71 

dúvida acerca do terceiro parágrafo do art. 20, a qual foi sanada por Daniel e Vinícius. 72 

Daniel chamou a atenção para uma alteração realizada no Regulamento no que diz respeito 73 

ao Fluxo. Alterou-se o parágrafo 2 do art. 18. O Fluxo que compunha o anexo passará a 74 

compor um documento à parte, no caso, uma Orientação Normativa. Passou-se à votação. 75 

Daniel solicitou que quem fosse favorável à aprovação do documento após todos os 76 

destaques realizados que se manifestasse. Todos se manifestaram. Parecer de 77 

Regulamento das Ações de Extensão aprovado por unanimidade. Willian se manifestou 78 

perguntando se algum dos grupos formados na reunião de Anápolis já está com trabalho 79 

adiantado para compor a pauta da próxima reunião. Daniel abriu espaço para avaliação, 80 

considerando que esta é a última reunião do ano de 2018. A reunião foi encerrada às 11:45 81 

com votos de feliz final de ano a todos(as). 82 

Assinaturas: 83 


