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Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, às nove horas e quarenta e seis                     
minutos, teve início a primeira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS. Estiveram             
presentes nessa reunião: da reitoria; Cléber Ávila Barbosa, Roselei Eleotério, Alexandro Silva,            
Nildo Batista, Rafael Tenório e Ana Paula Vilela, do Campus Machado: Eduardo Pereira Ramos e               
Michele Silva Marques, do Campus Inconfidentes; Renata Beatriz Klehm e Marcos Roberto dos             
Santos, do Campus Pouso Alegre: Paulo César Xavier Duarte, do Campus Muzambinho: Renê             
Lepiani Dias, Ricardo Aparecido Avelino e Carlos Paulino, do Campus Poços de Caldas: Bruno              
Ferreira Alves e Cissa Gabriela da Silva, do Campus Carmo de Minas: Gusthavo Augusto Alves               
Rodrigues, do Campus Três Corações: William Sena de Freitas e Wilson de Cássio Couto; do               
Campus Passos: Cleiton Hipólito Alves e Wagner Edson Farias dos Santos. O presidente da reunião               
Cléber Ávila abriu a reunião agradecendo aos presentes e ressaltou a relevância da reunião da               
câmara para deflagrar as ações a serem desenvolvidas no decorrer do ano. O diretor do Campus                
Machado Carlos Reinato, que participou brevemente no início da reunião, destacou a importância             
das atividades de extensão para o IFSULDEMINAS. Em seguida Cléber Ávila explanou sobre a              
importância da reunião do início do ano para planejamento das ações a serem executadas no               
decorrer do ano de 2019 e falou sobre a proposta do Primeiro Seminário de Extensão que será um                  
desafio, mas que fortalecerá o papel da extensão na instituição. Cléber Ávila ainda mencionou sobre               
as ações da extensão que tiveram êxito no ano de 2018: Prêmio Nacional Experiências Exitosas,               
prêmio Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), avanços na pasta de estágio,              
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) entre outros. Abordou sobre os desafios            
trazidos pelas restrições orçamentárias e deu um panorama da conjuntura nacional. Explicou que             
dentre os dois por cento, que são discricionários do reitor, cinquenta por cento são direcionados para                
a Pró-reitoria de Extensão. Em seguida Roselei Eleotério fez uma apresentação das ações realizadas              
pela Pró-reitoria de Extensão (PROEX) no decorrer do ano de 2018, bem como dos dados               
encaminhados para o relatório de gestão. Roselei Eleotério iniciou apresentando a abrangência e             
números dos projetos desenvolvidos. Foram 226 projetos que, em grande parte, atenderam pessoas             
em condição de vulnerabilidade social. O presidente destacou a importância do programa Expedição             
que vem crescendo a cada ano e apresentou ainda os dados a respeito do PNAE, Programa                
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), Jovem Aprendiz, estágios e assessoria             
internacional. Cléber Ávila destacou a efetividade das ações realizadas, informando que os dados do              
relatórios de gestão daqui para frente estarão vinculados ao Plano de Desenvolvimento Institucional             
(PDI), por isso a importância de todas as ações estarem alinhadas ao documento. Em seguida, Carlos                
Paulino, Coordenador de Esportes, fez fez uma síntese a respeito dos Jogos dos Institutos Federais               
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(JIF) Local. Ele destacou que serão 11 modalidades no ano de 2019, sendo um evento complexo de                 
ser organizado e destacou o empenho de todos os coordenadores nas reuniões para o sucesso na                
execução do evento. Em seguida Cléber Ávila agradeceu a presença dos coordenadores de esportes              
de cada campus que estavam presentes e os mesmos se dirigiram a outra sala do campus para tratar                  
dos assuntos relacionadas a pasta de esporte. Cléber Ávila deu continuidade à reunião da Câmara de                
extensão e deu início a uma rodada de apresentações de todos presentes antes de seguir a pauta. As                  
apresentações foram iniciadas por Rafael Tenório que deu um panorama sobre as ações da              
Assessoria Internacional, editais em andamento, informações sobre os quantitativos de estudantes           
fora do país e de intercambistas nos campi do IFSULDEMINAS. Rafael Tenório informou que o               
edital de mobilidade será aberto em março e que uma das novidades do ano de 2019 será o estágio                   
internacional o qual já conta com três estudantes em Inconfidentes. Esses estudantes realizarão o              
estágio na reitoria. Ele também informou o êxito do projeto da dupla diplomação, por meio do qual                 
um estudante do IFSULDEMINAS iria para Portugal, após o carnaval. O assessor internacional             
exibiu quadro com os quantitativos de alunos e recursos anuais a partir de 2016 até 2019, o que                  
demonstrou que, embora o recurso tenha diminuído, cresceu o número de alunos do             
IFSULDEMINAS nas experiências internacionais devido às parcerias com outras instituições          
estrangeiras. Rafael Tenório ainda informou que os alunos do IFSULDEMINAS, após retornarem            
do Intercâmbio, deverão participar da Jornada Científica e ministrar minicursos ou oficinas com             
objetivo de aplicar o conhecimento sobre o que aprendeu no exterior. Ele informou que o orçamento                
destinado a cada campus para o Centro de Línguas, em 2019, será de R$8.000,00. Sobre o Programa                 
Idiomas sem Fronteiras, ele indicou uma previsão de um total de 6.000 vagas para o ano de 2019,                  
sendo iniciados os cursos de português para estrangeiros e espanhol, na modalidade online, além do               
inglês que já vêm ocorrendo em outros anos. A previsão é ofertar 600 Testes de proficiência - Test                  
of English for International Communication (TOIC) e 200 testes do Test of English as a Foreign                
Language (TOEFL) para alunos da graduação e servidores. Além disso, destacou, o novo convênio              
intencional formado com a International House por meio do qual serão oferecidas duas bolsas para               
alunos pelo período de um mês no Canadá. de acordo com ele, novos convênios com a Universidad                 
Cundinamarca na Colômbia foram realizados, sendo que serão ofertadas quatro vagas para            
mobilidade de estágio. Foi ainda firmado convênio com a Univerdiadade Tres de Febrero na              
Argentina com alojamento e alimentação gratuita. Finalmente, ele tratou de uma inovação solicitada             
pela Reitoria que foi a Olimpíada Brasileira de Agropecuária Internacional (OBAP), para conseguir             
que instituições internacionais com curso correlatos participem do evento. Ana Paula Vilela deu             
uma breve explicação sobre o programa ELAP (Emerging Leaders in the Americas Program),             
programa de bolsas do governo canadense com o objetivo de formar líderes em países em               
desenvolvimento, para esse programa o IFSULDEMINAS poderá enviar duas candidaturas, nesse           
programa não há fomento do IFSULDEMINAS, sendo somente do governo canadense. Michele            
Marques solicita que as informações sobre recebimento de intercambistas sejam passadas para setor             
de extensão do campus e não somente ao Centro de Línguas (CELIN). Seguindo a reunião Cléber                
Ávila fala sobre o recurso orçamentário de 2019 que será no valor de R$258.000,00 destinados à                
Pro-Reitoria de Extensão. Foi discutida pela Câmara de Extensão a questão da centralização do              
recurso ou descentralização, atualmente é realizada a descentralização parcial: 40% do recurso é             
passado aos campi e 60% fica centralizado na reitoria para materiais gráficos e demais editais.               
Nesse modelo, o valor de vinte mil reais é repassado para cada campus. Cléber Ávila abre discussão                 
sobre a gestão do orçamento da extensão, solicitando a opinião dos presentes sobre o tema. Todos                
coordenadores presentes foram favoráveis à descentralização parcial, exceto o do campus           
Muzambinho. Em seguida, Cléber Ávila salientou a importância da apresentação de trabalhos em             
seminários sobre as atividades desenvolvidas nos projetos de extensão. Marcos Roberto Santos            
sugeriu que, nos próximos anos, o seminário de extensão seja realizado no primeiro semestre,              
devido a quantidade de eventos que acontecem no segundo semestre. Nildo Batista ressaltou que              
isso deve ser pensado, pois caso aconteça no primeiro semestre, aquele aluno que participou do               
evento no ano anterior, pode já ter formado e não participará. Roselei Eleotério propôs uma melhor                



divisão dos eventos no decorrer dos dois semestres, visto que os grandes eventos estão concentrados               
no segundo semestre. Cléber Ávila abriu a pauta para discussão a respeito das datas e estrutura dos                 
eventos. A ideia é que o Seminário de Extensão ocorra em agosto, no período de um dia, dividido                  
em dois turnos. No período da manhã, realização de palestra sobre a importância da extensão, e,                
após o almoço, uma exposição de banners pelos alunos e paralelamente, em outro espaço,              
apresentação oral de trabalhos na área de atuação da Pró-Reitoria de Extensão: internacionalização             
acadêmica, estágios, empregos, arte, cultura, agroecologia e PNAE, licenciaturas e empresas           
juniores. Nildo Batista alertou também para a logística do evento (submissão, avaliação e impressão              
dos banners), a forma de seleção para as apresentações orais e para o quantitativo de trabalhos que                 
serão enviados. Cleiton Hipólito pontuou que, em outros eventos correlatos, a apresentação é feita              
apenas após a conclusão dos trabalhos e como o evento acontecerá no meio do ano, os trabalhos                 
apresentados serão parciais. Cléber Ávila apontou que a vantagem do Seminário de Extensão ser              
no final do ano é que os projetos apresentados serão do ano corrente. Em seguida a palavra foi                  
passada ao reitor que agradeceu a apresentação e salientou a importância da discussão da extensão,               
discorreu sobre as dificuldades da restrição orçamentária e reafirmou a questão do recurso             
discricionário do reitor para ações de extensão. Ele destacou a criatividade da equipe de extensão no                
desenvolvimento das atividades, mesmo em momentos em que as outras instituições se recolhem.             
Além disso, o presidente enfatizou a importância da revista de extensão como uma prestação de               
contas para a sociedade e destacou a elaboração de projetos vinculados à extensão para diminuir               
evasão. Ele reitor e também pontuou sobre os editais externos para busca de recursos. Por fim, ele                 
parabenizou a toda equipe pelo esforços despendidos. Foi retomado a pauta do seminário de              
extensão, Renê Lepiani sugeriu vincular quem participou de projeto à apresentação de trabalho e              
que os próprios participantes dos projetos arquem com os custos para impressão dos banners. Ele               
sugeriu também que seja feita uma retificação nos editais de esporte e de cultura, que estão em                 
andamento, inserindo uma nota sobre a obrigatoriedade de apresentação dos resultados obtidos no             
seminário de extensão. Cléber Ávila concordou com a proposta da retificação. Foi decidido pela              
Câmara de Extensão que não haverá quantitativo obrigatório de submissão de trabalhos por campus,              
mas que será necessário um grande trabalho de mobilização. Também foi discutido a respeito do               
nome do evento, inicialmente chamado de seminário, foram dadas sugestões como simpósio, mostra             
etc, sendo decido provisoriamente como “ seminário de extensão”. Outro ponto discutido, foi a data               
do evento, sendo definida para o dia 28 de agosto de 2019. Ao tratar a respeito do tipo de banner a                     
ser confeccionado para as apresentações, Marcos Roberto ficou responsável por pesquisar a respeito             
da a possibilidade de ser feito um “varal” com o banners de papel para maior economicidade.                
Cléber Ávila sugeriu tirar as apresentações das empresas juniores da feira de estágios e migrar para                
o seminário de extensão, Roselei Eleotério interveio e disse que a ideia inicial seria trazer o encontro                 
das empresa juniores na semana da administração. A Câmara decidiu pela proposta do encontro              
das empresas juniores englobada pela semana da administração. Em seguida, Nildo Batista fez uma              
explanação sobre o próximo item da pauta: editais. Ele informou sobre a separação do edital de                
esporte e de cultura com um aporte de oitenta mil reais em cada um e que a ideia é que a partir de                       
maio os projetos já se iniciem. Ele tratou também sobre os projetos projetos de extesão que não são                  
executados e que como alternativa será liberado metade do recurso no primeiro semestre e somente               
no meio do ano, após o relatório parcial, e solicitação do coordenador será liberado o restante do                 
recurso ao projeto. Após a finalização do edital, ele informou que será realizada uma reunião com                
os coordenadores para transmitir as informações. De acordo com ele, os casos de projetos              
vinculados à Fadema serão analisados. Marcos Roberto discorre sobre as reclamações a respeito             
demora dos prazos de para contratação de instrutores, gerando assim atraso na execução do projeto.               
Cléber Ávila sugeriu que, neste caso, seja realizada uma chamada para bolsistas, após o resultado               
preliminar. Renê lepiani trata da baixa participação do campus Muzambinho devido ao o pequeno              
valor da bolsa. Michele Marques concorda e aponta que é reclamação dos alunos do campus o                
valor da bolsa, sendo pouco atrativa para os alunos. Cléber Ávila ressaltou que o objetivo da                
diminuição do valor da bolsa foi otimizar os recursos, o valor reduzido é necessário para               



contemplar um maior número de alunos. Gusthavo Augusto propõe fazer diferenciação no valor da              
bolsa para alunos da graduação. Cissa Gabriela fala sobre o empecilho dos editais não permitem o                
acúmulo de bolsas e que os alunos bolsas da pesquisa, devido ao valor ser maior. Nildo Batista                 
mencionou que de acordo com o Programa Institucional de Bolsas (PIBO), a bolsa para externos é                
para 20 horas e não terá retenções tributárias. De acordo com ele, as 20 horas englobam dedicação                 
no planejamento do projeto, não significando atuação direta nas atividades do projeto. Nildo Batista              
sugeriu a todos que acessem a PIBO. A reunião foi interrompida ao meio dia para almoço e retornou                  
às 13:00. Retornando à reunião Roselei Eleotério passou uma atualização sobre os editais da              
Pró-Reitoria de Extensão que estão com inscrições abertas. De acordo com ela, o edital de Auxílio                
para participação em Eventos Artísticos, Culturais. Esportivos e de extensão (EVACEE), de fluxo             
contínuo, teve alterações referentes ao custeio da taxa de inscrição que agora abrange 100% do valor                
e também houve a inclusão de olimpíadas do conhecimento.. Ela apontou ainda outra alteração              
que é a necessidade do aluno estar quite com a prestação de contas do edital de mobilidade                 
estudantil, caso contrário não receberá o auxílio EVACEE. Continuando com a pauta, Roselei             
Eleotério citou os recursos dos editais de Esporte, Cultura, Empresa Juniores, Expedição e Programa              
de Bolsas de Iniciação à Docência (Probid). Em seguida Cléber Ávila passou a palavra a Rogério                
Robs, ele tratou a respeito das ações do PNAE. Rogério Robs evidenciou o grande vulto de ações                 
referente ao ano de 2018, com a formação de 1300 alunos pelo cursos de gestão do PNAE e pontuou                   
a preocupação do IFSULDEMINAS de conseguir se manter nessa posição de destaque nos             
próximos anos. De acordo com ele, no ano de 2019, acontecerá nova oferta do curso nacional                
coordenado pelo Centro Colaborador de Alimentação e Nutrição Escolar de Inconfidentes           
(CECANE). Ele destacou que foi solicitado, no final de 2018, a criação da comissão do PNAE e, no                  
ano de 2019, objetivo é que seja feita uma agenda intensa com os membros da comissão para que                  
possam continuar alavancando esse projeto no âmbito do IFSULDEMINAS. Em seguida, Rogério            
Robs fez uma apresentação do CECANE, também fez uma retrospectiva das ações nos anos de 2017                
e 2018. Ele apresentou ações para o ano de 2019: desenvolvimento de oficinas, assessorias e curso                
gestão do PNAE, monitoramento e assessoramento de municípios polos, Sistema Referencial de            
Preço, que se encontra parado devido a troca de governo . Rogério Robs alertou também sobre                
instituições que começaram a praticar o PNAE, com o apoio do IFSULDEMINAS, e que agora               
avançaram a ponto de ultrapassar o próprio Instituto, devendo ser feito um trabalho em toda a                
instituição a fim de fortalecer o programa. Prosseguindo a reunião, passou-se para a pauta de               
Estágios e Egressos, sendo apresentada coordenador de estágios Alexandro Silva. Alex Silva            
realizou panorama da feira de estágios no ano de 2018 que foi muito exitosa, e houve feedback                 
positivo tanto das empresas quanto dos alunos. Ele informou também que a nova edição da feira                
será no campus Muzambinho e que os preparativos para o evento já se iniciaram pelo contato com a                  
empresas. Ele pontuou que, até o momento, já tem cinco empresas confirmadas e que é necessário                
chegar à meta do ano de 2019:o setenta empresas. Alexandro Silva apresentou os números de               
estágios obrigatórios e não obrigatórios ocorrido ao longo do ano de 2018. Ele abordou ainda a                
reformulação das normas de estágios e planejamento de agendas com os campi para reunião com               
alunos e coordenadores de curso. Sobre o acompanhamentos de egressos, ele informou que foi              
iniciada a pesquisa pelo sistema institucional, tais pesquisas serão anuais. Ainda de acordo com o               
Coordenador de Estágios e Egressos, o Programa Jovem aprendiz conta com 39 jovens contratados              
e proposta de mais vagas em parceria com o Banco do Brasil. Sobre o Intercâmbio de estágios,                 
Marcos Roberto pontuou dificuldades encontradas em relação ao campus Morrinhos que participou            
do intercâmbio com o Instituto Federal Goiano (IFGOIANO) e que não aceitaram meninas, para que               
neste ano haja uma divisão igualitária das vagas entre alunos e alunas. Alexandro Silva ainda               
discorreu sobre a experiência e vivência do projeto Fundação Educacional Caio Martins (FUCAM),             
quantitativos de convênios de estágios, Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP)           
estágios, vinculado ao SUAPEDU, além da proposta do sistema de estágios informatizado a ser              
efetivada até o de 2020. Cissa Gabriela pontuou que já houve avanços importantes sobre o sistema e                 
apontou algumas dificuldades em relação a situação atual, como dificuldade de contabilização de             



horas de cada aluno e excesso de burocracia. Ela também relatou uma conversa com professor               
Straus que propôs que seus alunos de engenharia desenvolvessem um sistema para estágios baseado              
no SUAP, tal sistema estaria voltado para otimizar a elaboração dos termos de estágios. Cléber               
Ávila e Alexandro Silva acataram a sugestão e incentivaram a continuidade da ação. Alexandro              
Silva ainda informou sobre o edital de estágio institucional, sendo que os coordenadores devem              
enviar, até março, o quantitativo de estágios requeridos. Outra proposta para ano 2019, de acordo               
com ele: programa trainee e estágios em parceria com a Cooperativa dos Cafeicultores de Guaxupé               
(COOXUPÉ) e café com as empresas para fortalecer e estreitar vínculo com as empresas. Ele deu                
ainda destaque para o programa aprendendo com as diferenças. Cléber Ávila apontou ainda que a               
meta é implementar em todos os campi. Cléber Ávila passou para o próximo ítem da pauta                
referente às publicações, iniciando com a Revista de Extensão que vários fatores atrasaram a              
confecção da edição da revista, mas que já entrou em contato com os campi, os quais mobilizarem                 
as matérias para a nova edição. O presidente também informou sobre o Boletim Técnico que será                
publicada uma edição especial do Congresso da Educação Física e pediu aos coordenadores para              
divulgarem a publicação para novas submissões. Seguindo a pauta, o próximo item seria do PIBID,               
porém coordenadora do programa não enviou a apresentação para Cissa Gabriela, assim a pauta não               
foi discutida. Cléber Ávila fez uma síntese sobre a situação atual do programa que conta com 233                 
bolsas e que ocorrerá um encontro com todos os coordenadores do projeto. De acordo com ele, o                 
encontro das licenciaturas e educação inclusiva que seria nos dias 08 e 09 de maio será alterado,                 
pois irá coincidir com o dia da cultura. Ele destacou que a proposta é mudar para os dias 09 e 10 de                      
maio, sendo que no dia 10 o evento seja finalizado ao meio dia. Cléber Ávila apontou que esse                  
encontro substituirá o evento do PIBID, residência pedagógica e dia escolar. De acordo com ele,               
será feito uma programação com a Pró-reitoria de Ensino (PROEN) e posteriormente, após as              
definições das datas, será encaminhado aos coordenadores extensão para divulgação do evento para             
os alunos. Seguindo a pauta, sobre o dia da cultura, Nildo Batista informou que ocorrerá em Passos,                 
nos dias 21 a 23 de novembro, e solicitou os coordenadores que motivem a participação dos alunos e                  
também façam sugestões de atividades. Cleber Ávila passou então aos informes: Mulheres Mil;             
pode haver aporte do governo para o projeto, Feira do Cerrado; alunos irão participar da Feira em                 
Coromandel- MG, mas a dificuldade é encontrar um responsável para acompanhar os alunos,             
Sistema de Gestão GPPEX e SUAP Extensão: estão em fase de testes, previsão é que no meio do                  
ano será feita a migração do GPPEX para o SUAP, Encontro das Empresas Juniores; será               
concomitantemente com o Encontro da Administração, foi reforçado que mesmo alunos que não são              
do edital participem do evento. O presidente destacou ainda as parcerias do Instituto Nacional do               
Seguro Social (INSS), Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), Serviço de             
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Superintendência Regional de Ensino (SRE), Prefeituras           
e PENSE para de 44 cursos FICS. Além da pauta, Nildo Batista falou sobre a tentativa de parceria                  
com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para projeto visando apoio à cidade de               
Brumadinho - MG e após firmada a parceria repassará aos campus as frentes de atuação. Outro                
ponto abordado pela Câmara foi os Grupos de Trabalho (GT) da Extensão. Cissa Gabriela sugeriu               
que fossem feitas portarias para as comissões dos GTS. Renê Lepiani falou sobre os 4% que vão                 
para os Núcleos Institucionais de Pesquisa e Extensão (NIPES) e sugeriu uma resolução para              
regulamentar esta questão. Carlos Paulino juntou-se novamente aos membros da Câmara e passou             
um resumo da reunião da coordenação de esporte: jogos dos servidores, edital de esportes, dia do                
esporte, JIF e Corrida de rua. Nada mais havendo a tratar, Cléber Ávila agradeceu a presença e                 
participação de todos e ressaltou a quantidade e efetividade das ações a serem executadas no               
decorrer do ano, destacando a importância de essa reunião acontecer presencialmente, a reunião foi              
encerrada às 17 horas. Eu, Juliana Ramos Oliveira, assistente em administração, lavrei a presente              
Ata, que após apreciação, será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 27 de fevereiro de                
2019. 


