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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 24 de fevereiro de 2015.

Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2015, as nove horas reuniram-se na sala de reunião

do Campus Machado os membros da Câmara de Extensão – CAEX com a finalidade de tratar sobre

o relatório das ações de 2014 e expor as ações e planejamento para o ano de 2015. Participaram, do

Câmpus Machado,  Nikolas de Oliveira Amaral e  Maria Aparecida Cangussu , além do Câmpus

Muzambinho: Priscila M. Nakamura, do Câmpus Passos: Carolina Cau Sposito, do Câmpus Pouso

Alegre:  Mariana  Felicetti  Rezende,  do  Câmpus  Poços  de  Caldas,  Flávio  Henrique  Calheiros

Casimiro, de Inconfidentes: Evando Luiz Coelho, Simone Cristina Sobreiro e Paula Inácio Coelho,

de Três Corações: Karina Guerra Cardoso Alvim, de Carmo de Minas: Lilian Vanessa Silva e Paulo

César  Camilo  Ferraz e,  da  Reitoria,  estiveram  presentes:  Cléber  Ávila  Barbosa,  Érika  Vilela,

Alexandro Henrique  da Silva, Roselei Eleotério, Ana Paula Villela, Narayana de Deus Nogueira

Bregagnoli, Lucas Resende Aarão e  Nildo Batista, sob a Presidência do Pró-Reitor de Extensão,

professor Cléber Ávila Barbosa. A reunião foi aberta com as boas vindas do Prof. Cléber Avila

Barbosa que, na sequência, fez um agradecimento ao Diretor do Campus Machado Carlos Henrique

Rodrigues Reinato pela reiterada disponibilidade em receber a reunião em seu Campus, fez uma

explanação sobre as ações e avanços da Pró-Reitoria de extensão em 2014 e enfatizou que o ano de

2015 será um ano desafiador, com previsão de cortes no orçamento, porém a experiência adquirida

ao longo dos anos dará a base para que se possa manter o patamar de atividades e realizações dentro

da instituição. O Pró-Reitor de Extensão destacou também o resultado positivo que foi obtido com

as  6  auditorias  realizadas  no  IFSULDEMINAS  pela  CGU,  enfatizando  a  importância  do

cadastramento dos projetos de pesquisa e extensão realizados pelos Câmpus na plataforma GPPEX.

Outro ponto informado pelo Prof.  Cléber foi  o reconhecimento da função para coordenação de
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pesquisa e extensão. O primeiro tópico tratado foi: Recursos 2015, a expectativa é que o recurso

para 2015 seja idêntico ao do ano passado que foi de 467 mil reais para pesquisa e 467 mil reais

para extensão. Houve a deliberação  para que este ano os recursos sejam divididos como no ano

anterior, com uma parte dividida aos Câmpus e a outra parte a ser concorrido, via edital, entre os

campus. Para os Câmpus de Três Corações e Carmo de Minas o valor de repasse será de 25 mil

reais para cada um e para os demais campus o valor de 50 mil por campus. O Pró-Reitor informou

que  em  2015  haverá  novamente  o  edital,  via  Reitoria,  de  cultura  e  esporte  no  valor  de

aproximadamente 250 mil reais com ampla concorrência entre os campus. Seguindo, a palavra foi

passada para a  Diretora de Extensão  Rosilei Eleotério que fez uma apresentação, via slides, dos

dados do Relatório de Gestão  de 2014.  Foram desenvolvidos  dentro do IFSULDEMINAS 142

projetos:  6 projetos de agroecologia no valor de R$ 122.792,14, via edital; 15 projetos de esporte,

arte e cultura no valor de R$ 119.747,00; e 71 bolsas de extensão (graduação e técnico) nos campus.

Houve 127 eventos com público estimado em 25.500 pessoas.  Em relação aos cursos FIC, foram

ofertados 102 cursos com 3.824 alunos concluintes.  Já para o programa Mulheres Mil foram 5

cursos com 136 mulheres capacitadas. PRONATEC: 8.106 vagas com 7.472 alunos matriculados.

Em relação a Estágios e Egressos: foram 6.352 alunos que realizaram estágio obrigatório, 155 não

obrigatórios e 263 convênios com diversas empresas. O PIBID envolveu 3 campus, 130 bolsistas,

13 professores da instituição,  22 professores da rede pública e 1800 alunos da rede pública de

ensino. A assessoria Internacional realizou o edital de mobilidade estudantil com 30 alunos, para o

programa Ciência sem Fronteiras foram 11 alunos,  no curso de idiomas foram disponibilizadas

1320 vagas, 51 convênios internacionais firmados, foi recebido 7 alunos estrangeiros e houve a

aplicação de 98 testes de proficiência em Inglês. O economista  Lucas Resende Aarão trouxe uma

apresentação contendo a prévia do Plano de Metas da Pró-Reitoria de Extensão para 2015 para que

os integrantes da câmara avaliem e complementem caso necessite. O plano aborda a definição de

pesquisa e extensão, a PROEX, as ações, o organograma, e os eixos de atuação.  Em sequência, o

Coordenador de Eventos Nildo Batista comentou sobre os eixos abordados nesse Plano de Metas:

Programas,  Eventos,  Projetos,  Estágios  e  Empregos  e  Curso  de  Extensão  ou  Formação  Inicial

Continuada – FIC. Passou-se então a palavra a Coordenadora de extensão de Pouso Alegre Mariana

Felicetti Rezende que discorreu sobre os projetos de 2014 ainda em andamento e sobre o calendário

de eventos para 2015 citando, como exemplo, o Natal Solidário no qual devem repeti-lo devido ao

grande sucesso do ano anterior. O coordenador de Pesquisa e Extensão de Poços de Caldas Flávio

Henrique  Calheiros  Casimiro assumiu  a  palavra  e  fez  uma  apresentação,  via  slides,  com  o

diagnóstico dos problemas encontrados em 2014 e as seguintes metas para 2015: implantação de

uma  coordenadoria  de  estágios  e  comissão  de  estágios;  estruturar  e  organizar  a  secretaria  de

pesquisa e extensão no campus; estruturar a parceria com a FADEMA para a execução de projetos e
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eventos; implantar uma comissão multissetorial para a realização de eventos e ampliar o número de

convênio de estágio com as empresas. O Câmpus Passos representado por sua  Coordenadora de

Pesquisa e Extensão Carolina Cau Sposito expôs, via slide, o calendário de eventos para 2015.

Janeiro: Trote Solidário; abril: Exposição de Trabalhos sobre Estudos Compositivos; maio: Semana

da Enfermagem, Campeonato de Xadrez; junho: Passos para Moda; julho: Festa Julina; agosto:

Exposição  Fotográfica;  setembro:  Exposição Alltype,  Oficina de  Retalhos;  outubro:  Semana do

IFCompartilha, Olimpíada de Programação e Visita Técnica a IBM; Novembro: Books de Moda.

Projeto Integrador e Semana do Livro; Dezembro: Ações educativas no dia do Combate a AIDS. A

coordenadora informou que no mês passado foi lançado um edital de cursos FIC para docentes que

precisam completar  a  carga  horária.  Em seguida  foi  feita  a  apresentação  do  Câmpus  de  Três

Corações pela  Professora Karina Guerra Cardoso Alvim  citando o calendário de eventos de seu

Câmpus. No primeiro semestre haverá curso FIC na área de administração para os funcionários da

prefeitura local. Haverá também a Semana da Logística  e o projeto de Coral e Teatro, um evento do

curso de enfermagem e também visitas técnicas. O Câmpus de Carmo de Minas, na pessoa de sua

Coordenadora de Alimentos Lílian Vanessa Silva, disse que em 2015 os esforços serão concentrados

em cursos FIC e visitas técnicas. O Câmpus deve buscar a agenda de eventos da região para fazer o

seu planejamento. O Coordenador Geral de Extensão do Câmpus Machado Professor Nikolas de

Oliveira  Amaral  informou  que  o  planejamento  para  2015  ainda  não  está  definido  devido  às

dificuldades  financeiras  passadas  pelo  seu  Câmpus.  O  professor  explicou  que  este  ano  eles

trabalharão  com orçamento  reduzido  em razão  do  corte  de  capital  do  governo  federal.  Porém

tentarão captar recursos externos para dar andamento em seus projetos. Em 2015, planejam ofertar o

Curso Preparatório  para o ENEM com 5 turmas. O  Coordenador de Extensão Professor Evando

Luiz Coelho do Câmpus Inconfidentes apresentou o planejamento para 2015: PRONATEC fase 1

confirmado, PRONATEC fase 2 a confirmar, 11 projetos de extensão em andamento aprovados em

edital,  32 ações diversas,  aniversário de 97 anos do Câmpus Inconfidentes,  2ª   EMPREN TEC

Nova, Festival de Arte e Cultura, 1º Simpósio Sul Mineiro de Sustentabilidade Rural, 4ª Cavalgada

Escolar  IFSULDEMINAS,  6ª  Semana  do  Jovem  Agricultor,  4ª  semana  cultural,  PIBID  em

Matemática  e  Biologia,  visitas  técnicas,  Semana  Tecnológica  pulverizada  por  curso,  programa

institucional de extensão e assistência técnica (estagio de vivência). Prosseguindo, a representante

do Câmpus Muzambinho  Professora Priscila M. Nakamura  expôs que o planejamento para 2015

ainda não foi feito já que o seu Câmpus está passando por grande mudanças na estruturação das

funções.  Na  sequência  a  Coordenadora  Institucional  do  PIBID  Maria  Aparecida  Rodrigues

Cangussu relatou alguns dados sobre o PIBID no IFSULDEMINAS. Ela destacou que o programa

não é  um estágio  e  sim uma aproximação dos  futuros  professores  à  realidade  da  escola.  Para

participar do PIBID o bolsista não pode ser professor substituto ou estar trabalhando em secretaria
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de escola.  Atualmente o programa conta com 168 bolsistas.  Há a  previsão de novos editais  da

CAPES  para  que  assim  os  campus  novos  participem.  A  Assessora  Internacional  Professora

Narayana de  Deus  Nogueira  Bregagnoli  trouxe suas  ações  para  2015.  Ela  abordou o  edital  de

mobilidade  estudantil,  o  programa  Ciência  sem  Fronteiras,  e-Tec  Idiomas,  os  convênios  com

institutos politécnicos e universidades estrangeiras, os alunos estrangeiros no IFSULDEMINAS e a

participação  da  Assessoria  Internacional  na  equipe  técnica  organizadora  da  IESO  2015.  Em

sequência a Coordenadora de Comunicação da Reitoria a Jornalista Érica Vilela discorreu sobre a

Revista  de  Extensão  na  qual  ajudou  na  editoração  e  revisão.  A jornalista  elogiou  a  revista  e

salientou que para 2015  o processo de escolha das pautas precisa ser ampliado. Ela sugeriu a

criação de um conselho editorial com um representante de cada campus além dos 4 jornalista da

instituição.  Uma reunião com esta equipe será agendada para março. O Pró-Reitor de extensão

informou que servidores que possuem  cargo de direção não poderão mais ser bolsistas do programa

PRONATEC. Informou também que o controle de horário do bolsista será pelo sistema SUAP e

para servidor interno será limitado em 10 horas a carga horária semanal. Na mesma perspectiva, o

coordenador  de  estágios  e  egressos  Alexandro  Henrique   da  Silva  trouxe  o  cronograma  do

PRONATEC. Ele informou que a demanda identificada atualizada está disponível a partir de hoje e

amanhã já terá início as ofertas de cursos. Serão 10.940 vagas para concorrerem entre o sistema 'S' e

os institutos federais. O coordenador de estágios e egressos fez um apelo aos representantes dos

Câmpus no sentido de que o instituto não pode deixar de ofertar cursos PRONATEC. A oferta vai

até dia 9 de março e a homologação dos cursos acontece dia 16 de março. Em relação a Feira de

Estágios  o  coordenador  esclareceu  que  a  feira  acontecerá  em  Poços  de  Caldas  no  início  de

novembro em um dia apenas. Neste ano, ter-se-á uma preocupação na preparação do aluno do que

ele encontrará na feira. Para 2015 o número de minicursos será menor para não esvaziar a feira e em

abril já começarão a contactar as empresas. Alexandro salienta que o acompanhamento de egressos

será uma política de gestão e que foi criado um questionário para esses egressos. Nildo Batista

comentou que acontecerá na primeira quinzena de março ou abril  uma web conferência para o

treinamento  da  plataforma  GPPEX  para  os  servidores  que  compõem  o  NIP  com  2  horas

aproximadamente  de  duração.  O  coordenador  de  eventos  expôs  sobre  o  Fórum  Mundial  de

Educação  que  acontecerá  em Recife.  O IFSULDEMINAS faz  parte  do  comitê  organizador  do

evento e como tal o instituto pode levar até 14 atividades autogestionadas. Ele ressalta que o prazo

de inscrição das atividades se encerra amanhã e, até o momento, há apenas 8. O servidor ainda

comentou sobre a necessidade de normatização, por parte do IFSULDEMINAS, dos cursos FIC a

distância. Na sequência a diretora Roselei  informou sobre a FEMAGRI que está sendo realizada

pela COOXUPÉ. Foi cedido pela COOXUPÉ ao instituto um estande para participar da feira. O

professor Cléber  comentou sobre o início do curso FIC EAD referente a agricultura familiar  e
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também sobre o edital do livro. Finalizando, o presidente Cléber Ávila Barbosa agradeceu a todos

pela presença e participação na reunião, declarando-a encerrada às quinze horas e quarenta e seis

minutos.  Eu,  Ana  Paula  Villela,  Assistente  em Administração,  lavrei  a  presente  ata  que,  após

apreciação, será enviada a todos os presentes.
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