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Ata da 1ª Reunião da  Câmara de extensão do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 23 de fevereiro de 2017.

Ao vinte e três dias do mês de fevereiro de 2017, às nove horas e trinta e seis minutos, reuniram-se,
na sala  de reuniões  do Campus Machado,  os membros da Câmara de Extensão – CAEX com a
finalidade de tratar sobre as ações realizadas em 2016.  A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de
Extensão,  professor  Cléber  Ávila  Barbosa  (Presidente  da  CAEX).  Estiveram  presentes:  Lidiany
Santos Soares (Campus Machado),  Narayana de Deus Nogueira Bregagnoli, Wonder Passoni Higino
(Campus  Muzambinho),  Cissa  Gabriela  da  Silva  (Campus  Poços  de  Caldas);  José  Reinaldo  R.
Ferreira (Campus Três Corações);  Cleiton Hipólito,  Clayton Silva Mendes e Heliza Faria Pereira
(Campus Passos); Lilian Vanessa Silva e Michele Martins da Silva (Campus Avançado Carmo de
Minas);  Flávio  Adriano  Bastos  (Campus  Pouso  Alegre);  Alexandro  Henrique  da  Silva,  Roselei
Eleotério, Ana Paula Villela, Lívia Santos Lemos de Souza, Juliana Ramos Oliveira, Lucas Resende
Aarão e Juliana Pio (Reitoria).   Foram assuntos de pauta os Itens: 1- Relatório de Gestão 2016 2-
Planejamento  2017  dos  campi  3-Planejamento  2017  Proex:  3.1-  Recursos  2016  a)  Recursos  de
Extensão para os campi b) Material gráfico 3.2 -Editais a) Cultura e esporte b) Expedição c) Empresa
Júnior d) PROBID e) Evace 3.3-Cultura a) Dia da cultura b) Festival de arte e cultura c) Intercâmbio
cultura e corredor cultural d)Rádio (assessorar os campi que forem contemplados com o edital do
MCTIC) 3.4- Publicações a) Revista de Extensão b) Reunião do Comitê c) Definição de pauta d)
Boletim Técnico (mobilização e divulgação) 3.5-Esporte a) Dia do esporte b) Corrida de rua c) JIFs
local, regional e nacional d) Jogos dos servidores 3.6-Apoio a agricultores da região a) Apoio as
compras  institucionais  via  PNAE  e  PAA institucional  b)  Capacitação  e  Pesquisa  em  gestão  e
execução do PNAE - Rede EPCT, Estadual e Emater 3.7- Estágios e egressos a) Feira de Estágios
(Machado)  b)  Reunião  com os  coordenadores  de  curso  e  docentes  c)  Reunião  com discentes  d)
Acompanhamento de egressos e) Jovem Aprendiz(  cursos e vagas)  f)  Intercâmbio de estágios g)
Convênio de estágios com o IFGoiano h) Sistema de estágios e egressos 3.8-Assessoria Internacional
a)  Convênios  como Instituto  Politécnico  e  Universidades  estrangeiras  b)  Recebimento  de  alunos
estrangeiros  c)  Intercambio  I  -  via  edital  de  mobilidade  estudantil  d)  TOEPL ITP 3.9-PIBID a)
Conjunturas  e  perspectivas  3.10-INFORMES  a)  Preservação  do  Patrimônio  Histórico  do
IFSULDEMINAS (apoio dos campi) b) Pronatec e Mulheres Mil c) FEMAGRI cerrado d) GPPEX-
atualizações  e  capacitação  (proposta  e  agenda)  e)  IG-Indicação  Geográfica.  O  Pró-Reitor  de
Extensão,  Prof.  Cléber  Ávila  Barbosa,  deu  inicio  à  reunião  agradecendo  a  presença  de  todos  e
desejando as boas vindas. Posteriormente, ele ressaltou a importância da primeira reunião anual para
traçar os caminhos para o ano que se inicia, destacando a execução das ações, apontou a importância
das ações da PROEX e o reconhecimento por outras instituições das ações  realizadas pela PROEX-
IFSULDEMINAS. Ele realçou que tais ações tem sido evidenciadas no Relatório de Gestão.  Ele
destacou ainda que o trabalho realizado pela pró-reitoria contou com o apoio do Reitor e dos Campi
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para realização e  continuidade  das  ações em momentos de crise.  O presidente informou que a
reunião inicialmente será realizada de forma conjunta e posteriormente dividida em dois grupos que
novamente serão juntados ao final do dia. Ele apresentou a pauta realizando uma previa dos temas a
serem tratados no decorrer da reunião e realçou que a Assessoria Internacional do IFSULDEMINAS
foi destaque a ser apresentada para os demais Institutos, expondo o avanço do Instituto Federal frente
ao panorama de cortes. O presidente apontou ainda quais editais da PROEX estão abertos, a saber:
Edital de Esporte e Cultura, Edital de Empresas Juniores e EVACE, precisando o prazo de vinte dias
para o envio das propostas do Evace, e que está sendo realizada seleção do PROBID. Deu inicio,
então, aos itens de pauta. Denis Bueno da Silva, coordenador de Esportes e cultura apontou que o ano
será atarefado e que conta com o apoio de todos para os JIFs que acontecerão no decorrer do ano com
destaque para o JIF nacional. Posteriormente, os integrantes da coordenação de esportes passaram
para oura sala, sob a coordenação do servidor Lucas Aarão. No primeiro momento, foi realizada a
apresentação de todos os membros, o pro Reitor de Extensão deu as boas vindas aos novos membros
da Extensão. Posteriormente, foi passada a palavra para Roselei Eleotério, Diretora da PROEX, a
qual realizou uma apresentação acerca do relatório de Gestão, ela apresentou dados estatísticos, como
número de projetos e programas, população atendida, número de bolsas, números de eventos, editais
com a relação as ações da PROEX. Ela destacou a importância do atendimento a população em
situação de risco. Foi solicitado pelo Pró-reitor de extensão que seja incluído no relatório os cursos
PRONATEC que foram finalizados  em 2016.  Ele  destacou que  na  área  de  extensão  muitos  dos
eventos e ações não são contabilizados para o Relatório de Gestão, uma vez que a rotina é intensa e
muitas coisas passam despercebidas, assim solicitou a todos a realização de um arquivo memorial
para que com isso todos os eventos sejam registrados para o Relatório de Gestão. Roselei Eleotério
salientou  a  importância  de  regatar  os  projetos  financiados  para  que  sejam contabilizados  para  o
Relatório de Gestão. Cissa da Silva apontou que no Campus Poços de Caldas existe um formulário
para registro de eventos,  além dela,  Lidiany Soares,  Campus Machado,  destacou que no campus
existe um formulário similar que foi essencial para a contabilização de dados para o Relatório de
Gestão. Cleiton Alves apontou que no Campus Passos também existe algo similar. Lidiany Soares
destacou que no Campus Machado possui uma Resolução de nomas para registro de eventos que se
encontra  no  Sitio  do  IFSULDEMINAS  –  Campus  Machado.  Cléber  Avila  passou  então  ao
planejamento 2017. Ele deu início discorrendo a respeito dos cortes da LOA, sobretudo em pesquisa
e extensão, cujo corte foi de 55%, porém destacou que o recurso executável não sofreu dedução forte,
tendo em vista que nos anos anteriores o recurso previsto não foi totalmente repassado. Ele apontou
que os Fóruns estão discutindo,  em âmbito nacional,  a curricularização da extensão,  ele  apontou
ainda a complexidade de alterar planos de cursos. Ele destacou que nos últimos três anos vem sendo
trabalhado a descentralização parcial do recurso, sendo que 40% do recurso está centralizado na Pró-
Reitoria e os demais vem sendo repassados. Ele levantou a questão de como será gerido o recurso: de
forma totalmente centralizada, parcialmente centralizada ou totalmente descentralizada, levando em
consideração  que  a  centralização  total  possibilita  a  gestão  de  um  número  maior  de  ações,  a
centralização parcial leva mais recursos à ponta e destacou que a descentralização total no cenário de
cortes atual torna-se inviável. Posteriormente, ele passou a palavra aos demais membros. Wonder
Higino tomou a palavra e destacou que não tiveram acesso ao recurso descentralizado para o Campus
Muzambinho, tendo em vista que a Diretoria aponta que não tem o recurso. Cléber Avila disse ser
essa uma questão delicada, tendo em vista que o recurso foi passado à direção, disse ainda que a Pró-
Reitoria fará  uma solicitação de prestação de contas ao Campus de como foi aplicado o recurso
descentralizado  no  ano  anterior.  Lidiany  Soares  destacou  que  para  o  Campus  Machado  a
centralização parcial  é  a  melhor  alternativa para a  gestão dos projetos.   Cléber  Avila  destacou a
importância  dos espaços de extensão com destaque para o NIPE,  no qual deve ser fortalecido o
núcleo  de  extensão  interno  para  discussão  de  extensão.  Flávio   Bastos  optou  pela  centralização
parcial o qual foi apoiado pelos demais. Assim sendo, ficou então decidido pela centralização parcial
e que o NIPE deverá enviar ofício solicitando a descentralização do recurso. Com relação ao material,
foi informado por Juliana Ramos que a licitação será finalizada em abril e que a Pró-reitoria possui
estoque com determinados materiais  que podem ser  solicitados  pelos  Campi.  Foi  informado que
devem ser planejadas as solicitações de canecas e  banners devido a seu alto custo. Posteriormente,
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Cléber Avila prosseguiu discorrendo a respeito do número de projetos a serem contemplados pelo
edital  de  Esporte  e  Cultura.  Ele  passou então  a  tratar  do  Expedição,  ressaltou  a  importância  da
atuação junto às prefeituras quanto a organização do evento quando for publicado o edital. Narayana
Bregagnoli contribuiu com informações relativas ao projeto Rondon para que sejam feitos ajustes no
Expedição. Roselei Eleotério destacou a importância da realização de precursora, ou seja, reuniões
com as prefeituras para o planejamento das ações. Lidiany Soares ressaltou o  Feedback positivo a
respeito  da  realização  do Programa no  ano anterior.  O  Pró-reitor  afirmou  que  no mês  de  julho
acontecerá o Expedição novamente, a seguir discorreu a respeito do edital de Empresas juniores,
destacando que serão contempladas 8 empresas. A respeito do Pro-Bid foi falado pelo Pró-reitor e
Diretora da PROEX que todas as  licenciaturas serão contemplados,  ele  disse ainda que somente
poderão receber bolsas, alunos e professores. Com relação ao EVACE,  foi reforçado que encontra-se
aberto o edital.  Finalizada a primeira parte da reunião,  foi exibido o vídeo do Expedição do ano
anterior. Dando início à segunda parte da reunião às 14:11, Lidiany Soares apresentou o planejamento
do Campus Machado para o ano de 2017, que será comemorativo dos 60 anos do Campus. Assim
sendo, além das atividades regulares, acontecerão atividades comemorativas sobretudo no mês de
aniversario  do  Campus,  como o  Lançamento  do  livro  resgate  histórico  do  campus,  concurso  de
contos, apresentação teatral,  banda do Campus Machado, corrida rústica e jogos entre servidores,
passeio ciclístico, plantio de árvores, atividades religiosas, encontro de ex-alunos e escola aberta.
Além disso, ela destacou que conforme planejamento às sextas-feiras será alimentado o relatório de
gestão e que será criado o Boletim de Extensão do Campus Machado. O Coordenador de Extensão do
Campus  Muzambinho,  Wonder  Higino,  apresentou  em  sequência  o  planejamento  do  Campus
Muzambinho, o qual destacou que ele está estruturando a Coordenadoria de Extensão. Além disso,
ele apresentou os eventos realizados em 2016 que se repetirão em 2017 como a Femagri, Encontro de
Biologia,  Congresso Amog, Congresso de Educação Física e  Curso de Redação Científica,  etapa
circuito IFSULDEMINAS de corrida de rua, outubro rosa e novembro azul, Encontec. Ele apontou
ainda a conquista  de uma casa para o NIPE e para a Coordenação de Extensão. Posteriormente,
Cléber Ávila elogiou o trabalho do Coordenador de Extensão frente às dificuldades enfrentadas no
campus. Flávio, Coodenador de Extensão do Campus Pouso Alegre apresentou o planejamento com
destaque para o IF aberto, Semana de cursos, JIFS, cursos FIC. Ele destacou que está na extensão há
poucos meses e está ainda se inteirando das ações que acontecem no campus. José Reinaldo Berin
apresentou o planejamento do Campus três Corações com destaque para as oficinas de carnaval no
campus,  Dia Internacional da Mulher, Feira do Livro em Campanha, Dia do Esporte, Copa Garden
da Liga  Brasileira  de  Xadrez\2017,  Dia  da Cultura,  JIFS local,  Festa  Junina,  Festival  de Arte  e
Cultura, e finalmente a Feira de Ciências e o Café Empresarial que estão em fase de ser criados.
Lilian Silva apresentou o planejamento de Carmo de Minas com destaque para a atividades culturais
como  o  Teatro  musical:  O  Menino  do  casarão,  Memórias:  A história  do  Patronato,   Escola  de
Esportes: Construindo Campeões, Coral: Canto Coral. Cleiton Alves representou o Campus Passos,
apresentou o planejamento do Campus, as metas da Coordenação de Extensão bem como a projeção
de eventos com ênfase ao Festival Sabor de Passos, a participação no Festival Nacional de Teatro que
acontecerá em 2017 na cidade de Passos e as ações de orientação e conscientização realizadas pelo
curso de enfermagem. Cissa da Silva apresentou o planejamento do Campus Poços de Caldas para o
ano  de  2017,  com destaque  para  as  comissões  criadas.  Cléber  Avila  destacou  a  importância  da
Semana Tecnológica e da atenção a ser dada a ela sobretudo no cenário atual de crise. Ao Final Cissa
Silva sugeriu estreitar  os laços entre as Coordenações de Extensão dos Campi.  Roselei  Eleotério
realizou posteriormente considerações a respeito dos eventos culturais e as datas previstas. A respeito
do Intercambio cultural, não há previsão que aconteça. A respeito do evento Radio, foi apontado que
com relação ao Campus Passos está em andamento, aguardando somente a autorga, entretanto no
Campus Muzambinho será atendido na próxima remessa.  Lidiany Soares explanou a respeito  do
funcionamento da Radio no Campus Machado. Com relação à Revista de Extensão foi dito que a 3ª
Edição está em processo de editoração. Com relação a reunião do Comitê, será convocada por Erika
Vilela.  Com  Relação  ao  Boletim  Técnico,  Juliana  Pio  informou  que  foram  contactados  os
coordenadores de projetos de extensão para que submetam artigos, bem como os coordenadores do
PNAE e o Programa de Pós-graduação em Alimentos. Ela informou ainda a respeito da realização do
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curso “OJS/SEER: oficina modular na web para editoração eletrônica de publicações periódicas” que
acontecerá de 25 a 28 de abril de 2017. Posteriormente foi falado a respeito da segunda oferta do
PNAE para  a  rede  estadual  e  apontado  que  já  existe  260  inscrições.   Alexandro  Silva  realizou
apresentação a respeito de Estágios e Egressos e foi tratada a Feira de Estágios que provavelmente
será realizada  no Campus  Machado.  Alexandro  Silva  solicitou  urgência  no encaminhamento  das
empresas para a feira de estágios. Foi tratada ainda a questão da defesa do estágio e do contato com
egressos. A respeito do Jovem Aprendiz, foi abordado a importância para o reconhecimento do IF.
Alexandro Silva realizou breves explanações a respeito do Intercâmbios de estágios e do Sistema de
estágios  e  egressos.  Possou-se  então  à  pauta  da  Assessoria  Internacional,  Narayana  Bregagnoli
apresentou as ações a serem desenvolvidas no decorrer do ano, ela apontou a respeito do estágio na
Bolívia, aplicação do TOEFL ITP. Foi abordado ainda a questão da oferta sem fomento do ETEC
Idiomas para a rede estadual  e os servidores internos.  Foi tratado ainda a  respeito  do Centro de
línguas e a eleição de coordenação de cada campus, bem como das atribuições do CELIN. Ela tratou
da elaboração de documento para a dispensa de alunos que possuem fluência em determinada língua
das disciplinas básicas dos cursos. Ela ainda tratou ainda do projeto, ainda incipiente, do Expedição
sem  fronteiras.  Ela  apontou  ainda  que  a  Assessoria  Internacional  possui  hoje  58  convênios
internacionais. Com relação ao PIBID, será tratado na próxima reunião devido ao fato de que os
membros competentes para apresentação de relatório não compareceram. A reunião foi encerrada
com os informes, o Pró-reitor de extensão apresentou Clayton Mendes como novo coordenador do
PRONATEC  e  ainda  realizou  explanações  a  respeito  do  programa,  desde  sua  implantação  na
instituição e discorreu a respeito da necessidade de alavancar as ações do programa. Clayton Mendes
apontou  que  está  conhecendo  o  programa por  inteiro  e  que  ele  sentiu  que  o  instituto  tem uma
visibilidade grande com o programa, ele frisou a importância do programa de modo institucional e
falou da necessidade  de apoio para além dos bolsistas  como por  exemplo do apoio  do setor  de
estágios. Ele apontou as dificuldades enfrentadas pelo PRONATEC como o corte de 50°/° no recurso
do PRONATEC. Além disso foi tratada a questão do médio TEC e da Institucionalização do Mulheres
Mil. Ainda nos informes Cléber Avila tratou da Femagri no Cerrado, e da capacitação do GPPEX. Ele
ainda tratou da indicação geográfica nos produtos produzidos no sul de minas. Às dezessete horas e
trinta  minutos  a Coordenação de Esportes se  juntou novamente aos Coordenadores de Extensão.
Lucas Aarão destacou que o planejamento de metas do ano anterior foi totalmente cumprido. Ele
falou a respeito do JIFS e corrida de rua, a respeito do JIF local no Campus passos que sediará o
evento com apoio da Prefeitura local. Com relação a data do evento ficou decidido que será de 25 a
28 de maio de 2017, com a chegada das delegações no dia 26 de abril do mesmo ano. Denis Bueno se
propôs a ir aos campus para realizar a agenda. Lucas Aarão abordou ainda a necessidade de apoio
logístico para a Etapa Regional.  O JIFs nacional será realizado de 03 a 08 de outubro de 2017 em
poços de Caldas. Com relação aos Jogos dos servidores foi apontada duas possibilidades de eventos:
Campus Muzambinho e Campos Poços de Caldas. O Festival de Cultura será realizado no segundo
semestre, e que serão realizadas cinco corridas de rua no decorrer de 2017 com uma média de cinco a
dez etapas. A corrida de rua será realizada dentro do Campus Muzambinho em 2017. Finalizando, o
presidente  Cléber  Ávila  Barbosa  agradeceu  a  todos  pela  presença  e  participação  na  reunião,
declarando-a encerrada às dezesseis horas e dez minutos. Eu, Juliana do Carmo Jesus Pio, Secretária
Executiva, lavrei a presente ata que, após apreciação, será enviada a todos os presentes.
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