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Ata  da  2ª  Reunião  da  Câmara  de  Extensão  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 16 de agosto de 2018.

Aos dezesseis  dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e dois
minutos,  teve início a terceira  reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS. Estiveram
presentes  nessa  reunião  da  reitoria:  Cléber  Ávila  Barbosa,  Roselei  Eleotério,  Alexandro  Silva,
Juliana Pio, Juliana Ramos, Lucas Aarão, Nildo Batista e Ana paula Vilela, do Campus Machado:
Lidiany Soares, do Campus Inconfidentes: Rafael Tenório, do Campus Pouso Alegre: Flávio Bastos,
do Campus Muzambinho: Wonder Higino e Fabiano Fernandes, do Campus Poços de Caldas: Cissa
da Silva, do Campus Carmo de Minas: Michele Ribeiro, do Campus Três Corações: José Reinaldo
Berin. Constituiu-se como pauta da reunião: 1.Boas Vindas e conjuntura - Pró-Reitor de Extensão; 2.
Discussões  sobre  o  andamento  das  ações  nos  campi;  3.  Estágios  e  egressos;  4.  Assessoria
Internacional; 5. Esporte e Cultura; 6. GT-Extensão; 7. Publicações; 8. Informes. O presidente da
reunião e Pró-Reitor de Extensão, Cléber Barbosa, iniciou agradecendo aos presentes e ressaltou a
relevância da reunião da câmara para apresentação dos novos membros, considerando as troca de
gestão, ele apresentou o novo coordenador de esportes, Carlos Paulino e agradeceu o coordenador
anterior,  Fabiano  Fernandes.  Ele  agradeceu  a  gestão  pelo  campus  pela  recepção  da  reunião  e
destacou que o segundo semestre é muito denso e curto,  assim proatividade é fundamental para a
eficiência das ações antes do encerramento do ano. Ele apontou que a pasta de esportes terá uma
reunião paralela à pauta da câmara, sendo que, ao final, eles retornarão e o coordenador institucional
de esportes apresentará as deliberações sobre as ações da pasta. Ele apontou a realização dos Jogos
dos Institutos Federais (JIF) regional o qual está sendo realizado com custos altos para a instituição.
Antes  da  separação  foram repassados  os  seguintes  informes:  Fórum  Mineiro  da  Rede  Federal
acontecerá em Montes Claros para apresentação de ações exitosas; devido ao período eleitoral deve-
se ter cautela com relação institucional; ano passado aconteceram determinados cursos que foram
cadastrados no Polo de Itanhandu o que gerou um recurso que será utilizado pelo Centro de Línguas
(CELIN); realização de curso de licitações e contratos para  o setor público,  vendas para  a rede
privada em parceria com a Associação do Comércio e Indústria de Pouso Alegre (ACIPA). Além
disso, houve a aprovação  de 230 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à
Docência (Pibid); o IFULDEMINAS sediará o Fórum Mundial de Educação o qual acontecerá em
Poços de Caldas; na próxima semana acontecerá a reunião do Colégio de Dirigentes e do Conselho
Superior em Passos; o IFSULDEMINAS colaborará com o congresso internacional do café que será
organizado pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé LTDA (Cooxupé). Finalmente,
foi informado que o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) está sendo realizado, sendo que
essa semana finalizou-se as metas, indicadores, ele apontou que é um momento de marcar espaço
nesse plano inserindo  ações de extensão e esporte, destacando os eixos da extensão, sendo que a
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional (PRODI) realizará um momento de discussão nos
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campi. De acordo com ele, houve agenda, em Belo Horizonte, em que foi proposta a criação de
índice de preços  para  todo o estado para ações  do Programa Nacional  de Alimentação Escolar
(PNAE).  Ele  tratou  ainda  das  atualizações  das  resoluções  institucionais  e  posteriormente  os
membros  da  câmara  realizaram uma breve  apresentação  pessoal.  Nesse  momento,  o  núcleo  de
esportes se separou da reunião da câmara para realizar suas devidas deliberações. Passou-se então à
apresentação orçamentária, sendo apresentadas as descentralizações realizadas por Roselei Eleotério
Ela apresentou os editais detalhando a aprovação de projetos por campus. O presidente da câmara
destacou que houve redução do valor em capital,  explicou ainda a respeito da aplicabilidade do
recurso de extensão e que  o recurso da extensão  é disponibilizado em forma de custeio para que
sejam pagas bolsas e que não seja aplicado de maneira errônea o referido recurso da extensão. Ele
apontou que foi descentralizado 150 mil para esporte e cultura e discorreu a respeito  do edital de
apoia à participação em eventos de extensão, foi solicitado por Michele Martins o aumento do valor
por aluno e que fosse aumentado o número de diárias, o que foi acatado por todos, sendo vinculado
às comprovações dos participantes dos eventos. A respeito do Programa Institucional de capacitação
de mulheres, foi informado que está com projetos diversos acontecendo, foi mencionado, por Lucas
Arã a existência de projetos de afro brasilidade. Ele discorreu a respeito da abertura dos editais do
Programa de bolsas de iniciação à docência do (ProBID) institucional, sendo que  no corrente ano
não foram aprovados  todas as licenciaturas contemplados pelo PIBID, assim o ProBID atuará junto
a Licenciatura em Educação do Campo (LECA). Sendo esses projetos  aprovados duas vezes com
propostas interessantes. Cleber Barbosa conduziu a pauta para o próximo item, passando  para a
apresentação das ações da cada campus, porém, antes ele fez um adendo solicitado que os Núcleos
Institucionais de Pesquisa e Extensão (NIPEs) atuem também junto à extensão. Assim, destaca-se
como positiva a ação dos campi em separar vagas para projetos de pesquisa e extensão. Marcos
Santos perguntou se existe resolução que dicorra a respeito do percentual de 4 %, sendo respondido
que existe uma resolução a qual precisa será atualizada. Cleber Barbosa deu destaque ao projeto
expedição o qual aconteceu com 16 equipes  no corrente ano, com destaque para o empenho de
professores e alunos para  o sucesso do Programa mesmo em período de férias. Ele agradeceu o
empenho dos servidores para  a realização de tais ações. Ele destacou ainda o intercâmbio com o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFGOIANO) que aconteceu também
em período de férias.  Isso exposto, passou-se às apresentações das ações por cada coordenador de
extensão.  Na  apresentação  do  campus  Inconfidentes,  o  coordenador  destacou  a  divisão  entre
pesquisa  e  extensão,  ele  destacou  a  força  de  esporte  e  cultura.  O  coordenador  do  campus
Muzambinho destacou que ele diretamente ligado ao NIPE e da dificuldade em ter conhecimento do
recurso  do  NIPE.  Com relação  ao  recurso  descentralizado,  foi  publicado um edital  o  qual  foi
contemplado com 5 projetos de extensão. Cleber Barbosa sanou dúvidas do coordenador do Campus
Muzambinho de Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) e da maneira como legalizar. Com
relação ao campus Poços de Caldas, a coordenadora apresentou que foram utilizados 9 mil reais para
a realização de cursos FIC e 2 mil reais com projetos de extensão, ela destacou que com relação aos
4%,  esse  recurso  foi  dividido  entre  pesquisa  e  extensão.  Michele  Martins  destacou  que  está
iniciando  na  coordenação  de  extensão,  ela  destacou  que  o  campus  necessita  mobilização  para
submissões no edital de esporte e cultura. Com relação aos 20 mil, ela informou que não tinha ainda
sido utilizado e que foi lançado recentemente um curso de libras, cursos na área de enfermagem e
curso de português para concurso e Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ela destacou que
utilizará para estrutura para eventos de extensão. Ela destacou a parceria com empresários da cidade
e que disponibilizará 14 mil reais para fomento de projetos. Cleiton Alves destacou que o campus
Passos possui um perfil mais de extensão, com destaque para três projetos em execução no campus,
sem fomento. Cleber Barbosa destacou que os projetos devem atender à comunidade externa, que
não devem ser voltados exclusivamente para os alunos. Respondendo às dúvidas do coordenador
Marcos Santos, Cleber Barbosa destacou que 50% das vagas dos cursos devem ser preenchidas por
comunidade externa e,  se  essa porcentagem não for  atendida,  o  curso não poderá  acontecer.  O
presidente discorreu ainda sobre o projeto de reforço escolar de matemática o qual foi solicitado
pelas escolas e destacou isso como sendo fruto do ProBID. Lucas Arão discorreu que está iniciando
as atividades, destacou que o NIPE divide a verba entre pesquisa e extensão e que o NIPE passará
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por  reestruturação.  Cleber  Barbosa  destacou  que  a  diretora  eleita  no  campus  Pouso  Alegre  foi
coordenadora  de  extensão  e  deve  dar  grande  aporte  na  área.  Michele  Martins  destacou  que  o
professor Gusthavo Alves assumirá a coordenação de extensão, ela destacou os projetos aprovados
no edital de esporte e cultura. Ela destacou que não possui o percentual de 4% e que a extensão
trabalha com os 20 mil reais e com projetos aprovados em editais institucionais. Bruno disse que o
coordenador  de  extensão  do  Campus  Três  Corações  ainda  não  foi  definido,  Bruno  Resende
apresentou as ações do campus e apontou as atividades dos campi como cursos FIC e início das
atividades  do  Programa Nacional  de  Alimentação  Escolar  (PNAE).  Ele  ainda   Destacou  que  o
campus tem um perfil mais voltado para a extensão. Cléber Barbosa destacou a importância das
discussões para balizar as ações que vem sendo realizadas no campus bem como estruturação de
atividades futuras. O presidente ainda frisou a importância da seleção de bolsistas deve ser baseado
na transparência e publicidade, sendo que não é visto com bons olhos a indicação de bolsistas, deve
haver seleção com critérios previamente definidos, que não deve haver sorteios, pode ser critério
ordem de inscrição ou outros critérios afins. Ele tratou da formação dos Grupos de Trabalho (GTs)
para atualização das resoluções de extensão, ele destacou o caráter mais executivo que legislativo da
câmara, dessa forma, foram identificadas seis resoluções sendo formados seis GTs para discutir cada
uma delas. Cléber Barbosa sugeriu a composição de uma câmara mais enxuta para que as reuniões
não se tornem prolixas e que aconteçam atualizações para que os trabalhos realizados estejam em
consonância com a formação atual da instituição. No que diz respeito à publicações, o presidente da
câmara relatou que já está sendo elaborada a próxima edição, ela ainda discorreu a respeito das
novidades da edição atual e da nova divisão em projetos e ações esportivas. Ele destacou que nesse
momento será de busca de ações para matérias da próxima edição. A seguir foi revista a portaria de
composição da comissão da revista com a indicação de novos membros.  Foi  ainda explicado o
processo de confecção da revista bem como a seleção previa de 15 projetos por campus. Ao meio
dia,  a  reunião  foi  interrompida  para  almoço  e  retornou  às  treze  horas  e  trinta  e  dois  minutos.
Inicialmente, foi tratado a respeito da primeira edição do Boletim Técnico que teve modificação em
suas diretrizes. Passou-se então à pauta de estágios, Alexandro Silva tratou da Feira de Estágios e
Empregos e do êxito do evento que a acada ano conta com maior número de empresas participantes
e maior interesse por parte dos alunos pelo evento. Ele destacou que até momento tem 55 empresas
confirmadas no evento, com oito minicurso do primeiro dia e cinco no segundo dia, sendo que as
palestras estão ainda sendo definidas. Com relação a alimentação e infraestrutura, ele afirmou que já
estão contratadas. Foi tratada a questão de que os alunos estejam focados na feira e não se percam,
sendo o foco do evento o publico em fase de realização de estágios ou conclusão de curso. Ele tratou
ainda do Encontro das Empresas Juniores que acontecerá no dia 26 de setembro, paralelamente com
a Feira de Estágios e Empregos.  Ele ainda discorreu em relação à reunião de coordenadores dos
cursos bem como palestras com os alunos para orientação a respeito de estágios e destacou que essa
reunião com os coordenadores traz uma politica coesa de estágios. Com relação ao Programa Jovem
Aprendiz, foi apresentado um panorama do programa na instituição e destacado os seus bons frutos.
Com relação ao acompanhamento de egressos, foi apresentado o sistema para realizar a pesquisa de
acompanhamento de egresso e a sistematização do sistema de estágio para acabar com  as pastas
físicas. Foi tratado ainda do curso do arco bancário a ser aprovado e que a plataforma está em
construção.  Ele  entãi  discorreu  sobre intercambio  de  estágios  no  IFGOIANO e  Fundação
Educacional Caio Martins (FUCAM) que está sendo encaminhado, sendo destacada a importância
desse intercâmbio para a FUCAM, pois configura-se como motivação para a continuidade do curso
de Agropecuária. Foi sugerida criação do intercambio de estágios intercampi e a ideia foi apoiada
por todos. Foi informado que no dia 12 de setembro haverá apresentação na reitoria das experiências
do intercâmbio de estágios. Alexandro Silva discorreu sobre o café empresarial que aconteceu no dia
30 de outubro na reitoria. No que diz respeito à pauta da Assessoria Internacional, Rafael Tenório
tratou  dos  editais  de  mobilidade  bem  como  dos  valores  gastos  nesses  editais.  Cleber  Barbosa
destacou a importância do retorno dos alunos à instituição  para darem retorno à instituição das
experiências  vivenciadas  no intercambio.  Foi  tratada  ainda  a  questão  da  preparação  para  o
recebimento de alunos intercambistas. Com relação à aplicação do Test of English for International
Communication (TOIC), ele relatou que a instituição pode aplicar somente para os cursos técnicos e
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subsequentes. Devido à participação no Nucli, a instituição somente recebeu 50 Test of English as a
Foreign Language (TOEFL),  sendo esse número insuficiente  para os alunos interessados,  assim
ainda será definido qual  será o público atendido. Com relação ao Inglês sem Fronteiras,  foram
apresentadas  as  ofertas  de  curso  de  idiomas  a  distância bem como  as  chamadas  e  seleção  de
instrutores. Foi tratada ainda que a instituição está aguardando o retorno do Instituto Politécnico de
Bragança em Portugal para formalização de parceria para Dupla Diplomação. Rafael Tenório tratou
ainda a questão de o Centro de Línguas (Celin) o qual estará ligado à câmara de extensão. Cléber
Barbosa destacou a importância de uma coordenação local para que seja alocado o Celin. Roselei
Eleotério  trouxe informações gerais  sobre o PIBID, incluindo os objetivos  do programa, equipe
gestora, núcleos e apresentou o quantitativo de bolsas por campi. Os membros da câmara definiram
ainda uma data prévia para o encontro do PIBID, sendo previsto para o evento ocorrer do dia 31 de
outubro  ao  dia  2  de  novembro.  Com relação  a  pauta  do  esporte,  Carlos  Paulino  tratou  que  a
delegação do IFSULDEMINAS está entre as maiores nos Jogos da Rede Federal e que isso dificulta
a logística do transporte,  com relação aos jogos dos servidores,  ele informou que o evento está
previsto para acontecer  em 01 de dezembro.  Com relação ao Festival  de Arte  e Cultura,  Nildo
Batista informou que acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, sendo que a seleção dos projetos já foi
realizada. Foi tratada ainda do funcionamento das Atleticas e resolução para o funcionamento das
mesmas, os membros da câmara questionaram que não passou por discussão ao longo da construção
do documento. Fabiano Fernandes respondeu que, no período de construção do texto da resolução,
ela foi enviada por e-mail para que todos pudessem dar sugestões. Ficou acordado que a resolução
seja enviada para o Colegiado de Administração e Planejamento Institucional (CAPE) para que seja
efetiva, Roselei Eleotério destacou que caso necessite ser revisto, deve ser feito de forma rápida,
pois a próxima reunião do CAPE será em setembro. A respeito da corrida de rua, Fabiano Fernandes
destacou que devido ao período eleitoral as corridas acontecerão no próximo ano, sendo que está
sendo planejado para que aconteçam em quatro etapas. Fabiano Fernandes se colocou à disposição
para auxiliar no circuito de corridas IFSULDEMINAS. Cléber Barbosa agradeceu a explanação e o
trabalho  do  atual  coordenador  de  esportes  e  discorreu a  respeito  do  café  empresarial,  tratando
também do envio dos convites do referido evento. Além disso, ele discorreu sobre os cursos a serem
ofertados para a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), Instituto Nacional
do Seguro Social (INSS) e Exército Brasileiro. Finalmente, nada mais havendo a tratar, o presidente
da câmara encerrou a reunião agradecendo os presentes e o empenho da coordenação de esportes
pelo empenho na realização das ações de esporte e representar a instituição nos eventos esportivos.
Cléber  Barbosa agradeceu também a presença e participação de todos e ressaltou a quantidade e
efetividade das ações realizadas no decorrer do ano, 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, 16 de agosto de 2018.
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