
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Avenida Vicente Simões 1111- Bairro Nova Pouso Alegre –37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6186/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

Ata  da  3ª  Reunião  da  Câmara  de  Extensão  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 11 de dezembro de 2019.

Aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta
minutos, teve início a terceira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS do
ano de 2019. Estiveram presentes nessa reunião: da reitoria; Cléber Ávila Barbosa,
Roselei Eleotério, Alexandro Silva, Nildo Batista, Rafael Tenório, Ana Paula Vilela,
Carlos Paulino, Juliana Pio e Juliana Ramos, do Campus Machado; Michele Marques,
do  Campus  Inconfidentes;  Marcos  Roberto  dos  Santos,  do  Campus  Pouso Alegre;
Paulo Duarte, do Campus Muzambinho;  Renê Lepiani Dias, do Campus Poços de
Caldas;  Cissa  da  Silva,  do  Campus  Passos;  Cleiton  Alves,  do  Campus  Carmo  de
Minas; Fernanda Antônio, do Campus Três Corações; Fábio Dalpra e representando os
NIPEs; Silvana da Silva. O presidente da reunião Cléber Ávila deu início agradecendo
aos presentes e ressaltou a relevância da reunião para realizar um balanço das ações
realizadas no decorrer do ano, bem como a receptividade do campus Machado, ele
agradeceu  ainda  a  participação  de  representação  dos  Núcleos  Institucionais  de
Pesquisa  e  Extensão  (NIPEs).  Além disso,  apontou  as  ações  realizadas  na  última
reunião  como  as  propostas  de  atualização  das  seis  resoluções  as  quais  já  foram
aprovadas no  Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE). Ele destacou que o
ano  de  2019  foi  um ano  de  incertezas,  mas  que  as  ações  de  extensão  não  foram
interrompidas e nem canceladas, destacou ainda a expansão do Projeto Aprendendo
com as Diferenças. O presidente informou ainda que as resoluções serão votadas na
próxima pauta do Conselho Superior (CONSUP). Ele enfatizou o posicionamento da
instituição  do  greenmetric  que  constitui-se  em  ranking  de  sustentabilidade  em
Universidades que, com base em diferentes indicadores, avalia as ações sustentáveis
desenvolvidas por Instituições de Ensino no mundo inteiro. Ele ainda ressaltou que
concluímos  com  cenário  diferenciado  em  virtude  da  liberação  do  recurso
contingenciado e das ações realizadas com a liberação do orçamento. Cléber Barbosa
destacou o de crédito extra orçamentário para aporte em placas fotovoltaicas e recurso
para aporte em laboratórios de informática. Ele relatou a homenagem aos aposentados
ocorrida na reitoria na data de 10 de dezembro de 2019. Com relação aos editais,
discorreu que serão lançados cinco editais e que o período de inscrições se encerrará
no mês de março de 2020,  ele  discorreu ainda a respeito  do valor  que poderá ser
contemplado com projetos de extensão. Ele falou a respeito dos eventos ocorridos e
suporte  da  reitoria  para  tal.  A seguir  foi  tratada  a  questão  da  pauta  de  estágio,
discorreu-se a respeito  do programa de  trainee  desenvolvido junto com a empresa
COOPXUPE como uma proposta para os alunos que já encerraram o curso. Ele ainda
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discorreu a respeito de uma possível substituição do Ministro da Educação e possíveis
medidas provisórias de alteração nas leis de criação dos Institutos. O presidente tratou
ainda do programa Future-se e de uma proposta de capacitação para a Polícia Militar.
Ele destacou que Roselei Eleotério realizaria apresentação a respeito do Relatório de
Gestão. Ela deu orientações para o preenchimento das planilhas de extensão para o
Relatório de Gestão. Roselei Eleotério levantou a questão que os números de bolsistas
nos projetos de extensão não estão sendo contabilizados. Roselei Eleotério e Cléber
Barbosa destacaram a cautela necessária para que não aconteça duplicidade ou deixar
de apontar ações realizadas. Passou-se antão a pauta da coordenação de esportes. O
coordenador  Carlos  Paulino  destacou  que,  em  virtude  do  contingenciamento,  os
eventos foram realizados de maneira reduzida, ele então discorreu a respeito das ações
e  eventos  realizados,  explicou  a  logística  de  realização  dos Jogos  dos  Institutos
Federais (JIFs) realizados, apontando os pontos positivos e dificuldades encontradas na
realização,  ele  tratou  ainda  das  equipes  que foram representar  a  instituição  no JIF
nacional e dos resultados obtidos. Cléber Barbosa agradeceu a apresentação e destacou
a força de vontade em realizar as ações, mesmo diante das restrições. Passou-se então
à pauta da Assessoria Internacional a qual foi apresentada pelos servidores Ana Paula
Vilela  e  Rafael  Tenório,  foi  apresentando  um  balanço  a  respeito  da  mobilidade
estudantil,  contabilizando os  alunos  enviados  e  recebidos.  Eles  ainda  trataram dos
editais e valor investido para o envio dos alunos ao exterior e da participação dos
estudantes em eventos internacionais, destacou ainda o total de alunos concluíntes no
Centro  de  Ensino  de  Línguas (CELIN).  Finalmente,  discorreu  a  respeito  da
importância da promoção de ensino de idiomas e o valor investido em tal ação. Cléber
Ávila  destacou a  importância  das  ações  da  Assessoria  Internacional  e  o  quanto  as
Políticas Internacionais do IFSULDEMINAS estão à frente. Passou-se então à pauta
de estágio, Alex Silva apresentou a pauta e discorreu a respeito da Feira de Estágios,
apresentando  o  número de  empresas  presentes,  estimativa  de  participantes  e  casos
exitosos do evento. Ele ainda discorreu a respeito do sistema de estágios do Programa
Aprendendo com as Diferenças,  da pesquisa de acompanhamento de egressos e os
principais resultados. A seguir foi tratada da pauta de Cursos de formação inicial e
continuada, foi apresentada a pauta por Nildo Batista, Juliana Pio e Juliana Ramos que
apresentaram os cursos ocorridos no decorrer do ano com as principais informações
como data de inicio e término, número de vagas, inscritos e concluintes e parceiras.
Roselei  Eleotério  tratou  ainda  do  Programa  Institucional  de  Bolsa  de  Iniciação  à
Docência (PIBID).  A seguir foi tratada a questão das publicações de livros e da revista
de extensão, assim sendo, foram apresentadas a datas para publicação do edital  de
livros e prazos  para envio das reportagens para a revista.  Os coordenadores foram
orientados à já divulgarem que vai haver edital de livros para que os interessados já
iniciem  a  escrita  dos  mesmos.  Finalmente,  o  presidente  apresentou  o  Plano
Conservador da Mantiqueira repassando as principais informações e andamento das
ações e tratou das próximas agendas. Foi realizada pausa para almoço ao meio dia e
dez minutos com retorno às treze horas e dez minutos. Ao retornar do almoço, teve
início às apresentações das atividades realizadas no decorrer do ano em cada campus.
Essa  etapa  foi  iniciada  pelo  coordenador  Marco  Roberto  dos  Santos,  do  Campus
Inconfidentes,  ele  tratou  das  ações  realizadas,  do  público  atendido,  dos  editais
publicados  e  das  ações  contingenciadas,  devido à  contenção  de  gastos,  sendo que
foram realizados no referidos campus 95 eventos nesse campus.  Passou-se então à
apresentação do Campus Machado, realizada pela coordenadora Michele Marques, ela
tratou  das  principais  ações,  Grupos  Assistidos  de  Pesquisa  e  Extensão  (GAPE’s),
eventos,  intercâmbio  de  estágios  e  ações  futuras.  Cléber  Barbosa  agradeceu  às
apresentações e parabenizou pelas ações, mesmo frente às intempéries.  Passou-se à
apresentação do Campus Muzambinho, Rene Lepiane apresentou as ações do campus
destacando o IF portas abertas,  ele  explicou a questão das  dificuldades  financeiras
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enfrentadas pelo campus no decorrer do ano e da redução das ações em virtude disso.
Ele ainda discorreu a respeito dos números de estágios. Cléber Ávila agradeceu ao
coordenador pela apresentação e as atividades realizadas frente a todas as dificuldades,
o mesmo reconheceu as dificuldades financeiras enfrentadas pelo campus. Passou-se
então à apresentação do Campus Três Corações, Fabio Dalpra destacou os projetos que
aconteceram  no  decorrer  do  ano,  os  eventos  realizados  e  cursos.  Cléber  Barbosa
agradeceu a apresentação e destacou as iniciativas do campus, mesmo sendo pequeno.
Passou-se então à apresentação do Campus Pouso Alegre, Paulo Duarte apresentou os
cursos  de Formação Inicial  e  Continuada (FIC) realizados no decorrer  do ano, ele
trouxe levantamento de dados a respeito de estágios realizados, bem como dos projetos
de  extensão  ocorridos  no  campus,  dando destaque  para  o  Projeto  Cão terapia,  ele
apresentou os eventos ocorridos, destacando a feira do livro. Cléber Barbosa agradeceu
a  apresentação  e  parabenizou  o  campus  pelas  iniciativas.  Passou-se  então  à
apresentação do Campus Poços de Caldas,  Cissa da Silva apresentou o número de
estágios realizados, Jovem Aprendiz, projetos de extensão, cursos FIC. Cléber Barbosa
agradeceu a apresentação e se desculpou pois teria que se ausentar para uma banca.
Passou-se então à apresentação do Campus Passos, Cleiton Alves destacou as ações
desenvolvidas no ano de 2019, ele destacou as limitações financeiras, disse ainda que
algumas ações não foram executadas ou não foram executadas conforme previsto, ele
apresentou dados a  respeito  dos  cursos  e  projetos,  dinâmica das  ações  ocorridas  e
dificuldades.  Roselei  Eleotério agradeceu a apresentação, destacou que haverá uma
nova reunião, no início do ano de 2020, possivelmente em fevereiro. Enfatizou que
mesmo em momento atípico de orçamento e infraestrutura, houve muitos eventos e
muitas ações com pessoas em vulnerabilidade e muitos avanços significativos, projetos
novos, novas ações, novos cursos FIC. De acordo com ela, isso nos dá o tom enquanto
equipe de extensão. Passou-se então à pauta dos editais da PROEX. Roselei Eleotério
discorreu a respeito dos editais a serem publicados até o final do mês de dezembro de
2019,  totalizando  o  valor  de  80  mil  reais.  Ela  ainda  apresentou  um levantamento
detalhado do orçamento disponível para cada edital. Foi tratada ainda a questão de que
as  Empresas  Juniores  possivelmente  serão  gerenciadas  no  em uma nova Diretoria
Sistêmica.  Foi  tratada  ainda a  questão  da  redução da  bolsa com redução da carga
horária  para  o  atendimento  de  um  número  maior  de  projetos.  Foi  tratada  a
possibilidade de mudar o projeto expedição para período letivo e ficou decidido que
seria levada essa demanda para Pró-Reitoria de Extensão. Nada mais havendo a tratar,
Roselei Eleotério agradeceu a presença e participação de todos e ressaltou a quantidade
e efetividade das ações executadas no decorrer do ano e destacou a importância dessa
reunião de encerramento, a reunião foi encerrada às 17 horas e ficou definido que data
da  próxima  reunião  será  informada  por  e-mail.  Eu, Juliana  do  Carmo  Jesus  Pio,
Secretária Executiva lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos
os presentes. Machado, 11 de dezembro de 2019.
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