
 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 05 de dezembro de 2018.

Aos cinco dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, às nove horas e dezoito
minutos teve início a terceira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS do
ano de 2018.  Estiveram presentes nessa reunião: da reitoria; Cléber Ávila Barbosa,
Roselei Eleotério, Alexandro Silva, Rafael Tenório, Ana Paula Vilela, Carlos Paulino,
Juliana Pio, Juliana Ramos e Mayara Medaglia Leães de Souza, do Campus Machado;
Michele Marques e Isabel Teixeira, do Campus Inconfidentes; Marcos Roberto dos
Santos e Rogério Robs Fanti,  do Campus Pouso Alegre; Paulo Duarte, do Campus
Muzambinho;  Renê Lepiani  Dias, do Campus Poços de Caldas;  Cissa  Gabriela  da
Silva e Karin Verônica Freitas Grillo (NIPE), do Campus Carmo de Minas; Gusthavo
Augusto A. Rodrigues, do Campus Três Corações; Fábio Caputo Dalpra. Constituiu-se
como  pauta  da  reunião:  1.  Boas  Vindas  e  conjuntura-  Pró-Reitor  de  Extensão
(PROEX). 2. Orientação Relatório de Gestão 2018. 3. Apresentação e discussões sobre
o andamento dos GT’s: a) FIC; b) Eixos de atuação da Pró-Reitoria de Extensão; c)
CAEX; d) Bolsas. 4. Apresentações dos resumos das ações desenvolvidas em 2018: a)
PROEX;  Assessoria  Internacional,  Estágios  e  Egressos,  Cursos  FIC,  Publicações,
PNAE e Esporte e Cultura, PIBID. b) Campi: Inconfidentes, Machado, Muzambinho,
Três Corações, Carmo de Minas, Pouso Alegre, Passos, Poços de Caldas. 5. Editais
2019: a) Empresas Juniores; b) IF Mulher; c) Esporte; d) Cultura; e) Dupla Titulação.
O Presidente da reunião Cléber  Barbosa iniciou agradecendo a presença de todos e
destacou os objetivos  da reunião,  dando ênfase para a realização de um balanço a
respeito  das  ações  realizadas  no  decorrer  do  ano  e  enxergar  proposições  para  o
próximo ano, ele frisou a intensidade das ações ocorridas no segundo semestre. Ele
ainda agradeceu a recepção do campus e a presença do coordenador de esporte mesmo
em ritmo  intenso  de  trabalho.  O  presidente  da  câmara  destacou  ainda  um evento
acontecido na Rede de Extensão Tecnológica (REDETEC) em que tiveram destaque
quatro ações exitosas  do IFSULDEMINAS. Ele ainda apontou que o reitor está essa
semana  no  Conselho  Nacional  das  Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação
Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) para tratar de agendas para o próximo
ano e que são grandes as expectativas para o próximo ano. De acordo com ele,  a
instituição receberá  cerca de oitocentos mil reais de emenda parlamentar, valor esse
que  será  investido  em  laboratórios.  Ele  destacou  que  existe  possibilidade  de  o
IFSULDEMINAS  assumir  a  vice-presidência  do  Conif.  Ele  discorreu  sobre  a
necessidade de  um  calendário  mais  panorâmico  para  que  não  aconteçam  muitos
eventos concomitantemente e solicitou que todos preencham que insiram no calendário
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os eventos  que  forem marcados.  Ele  destacou a  aprovação do edital  do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) com cerca de quinhentas bolsas
e que tal ação foi uma importante conquista. Ele discorreu sobre demanda do Tribunal
de Contas da União (TCU), a respeito da transparência, para que seja publicizado no
site página de transparência dados a respeito da aplicação de recursos. Ele tratou ainda
do  Plano  de  Desenvolvimento  Individual  (PDI)  construído  no segundo  semestre  e
explicou  que  foram realizadas  audiências  em todos  os  campi  e  que  o  documento
atualmente  encontra-se  na  página  da  instituição.  Ele  explicou  que  cada  campus
desenvolverá um plano tático a ser anexo a PDI com ações operacionais dos campi, ele
ainda relatou que o PDI foi aprovado no Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
(CEPE) no dia 4 de dezembro de 2018. A seguir, ele tratou dos jogos dos servidores e
informou que acontecera no dia  oito  de dezembro em um pesqueiro.  Ele destacou
ainda  o  Fórum  Mundial  de  Educação  que  acontecerá  o  próximo  ano  no
IFSULDEMINAS.  Cleber Barbosa apontou que a Universidade Federal  de Alfenas
(UNIFAL)  sediará  o  Congresso  Brasileiro  de  Extensão  Universitária  (Cebeu)  e  o
IFSULDEMINAS atuará na comissão central, juntamente com a UNIFAL. Ele ainda
destacou o  campeonato  mundial  de  café  promovido  pela  Cooperativa  Regional  de
Cafeicultores em Guaxupé LTDA (Cooxupé) o qual contou com a presença de alunos
do IFSULDEMINAS os quais receberam reconhecimento dessa ajuda. Ele destacou a
ação de recebimento de Moçambicanos no IFULDEMINAS como sendo diferenciada.
Ele ainda  informou sobre a proposta da Cooxupé  para a realização de programa de
trainee. Realizada essa explanação inicial pelo presidente da câmara, Carlos Paulino
fez uso da palavra, agradeceu a presença de todos, e destacou que a cultura e esporte se
reuniriam separadamente e trariam os resultados para segundo momento da reunião da
câmara. Isso exposto, os coordenadores de esportes e cultura se retiraram para realizar
reunião específica para tratar de ações de esportes e cultura, sendo que, em momento
posterior, retornariam e apresentariam as deliberações para a câmara. Prosseguindo a
reunião, Cleber Barbosa apontou que a revista de extensão está com o atraso editorial,
devido às demandas do Gabinete. Passou-se então a uma rodada de apresentações em
que  cada  membro  e  convidado  para  reunião  se  apresentou  e  apontou  a  função
desempenhada no âmbito  da extensão.  Posteriormente,  a  diretora  Roselei  Eleotério
apresentou  as  demandas  do  relatório  de  gestão.  Roselei  Eleotério  compartilhou  e
apresentou a planilha dos cursos detalhadamente a qual deverá ser preenchida pelos
coordenadores  de  extensão  e  solicitou  que  não  fossem  colocados  eventos  em
duplicidade. Ela destacou que o prazo final para preenchimento das planilhas é 14 de
dezembro. Rafael Tenório apresentou as ações da Assessoria Internacional. Ele iniciou
apresentando  os  Editais  lançados  em  2018,  sendo  eles:  Edital  de  Mobilidade
Estudantil, Edital Portugal, Edital Colômbia e Peru e Edital do Emerging Leaders in
the Americas Program (ELAP). Cléber Barbosa destacou a necessidade de fomentar os
Centros de Línguas (CELINs) nos campi para fomentar a melhoria do nível de inglês
dos alunos. Renê Lepiani destacou a necessidade de ganho acadêmico e científico,
para que não seja meramente científico. Ele ainda destacou o recebimento de alunos
estrangeiros,  sendo  que  esse  ano  foram  recebidos  quatorze  alunos  intercambistas,
sendo esse o maior número  anual de alunos recebidos pela instituição até hoje. Ele
tratou ainda a respeito do CELIN que teve crescimento significativo no corrente ano
ofertando cursos de inglês, espanhol, libras e técnicas de redação. Ele discorreu ainda
sobre  o  Programa  Bramotec  –  professores  formadores  de  Moçambique.
Posteriormente, explanou sobre o edital de dupla diplomação. Ele ainda destacou os
projetos  futuros  da  Assessoria  Internacional  e  informou  que  acontecerá  reunião  a
respeito de fortalecimento do Núcleo de Línguas (NUCLI). Rogério Robs questionou
se existe alguma proposta voltada para servidores na Assessoria Internacional, Rafael
Tenório  respondeu que mestrados no exterior não possuem validade no Brasil e que
para  validar  somente  universidades  possuem competência  para  validar.  Ana  Paula
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Vilela  informou  que  a  instituição  tem  convênios  com  cerca  de  setenta  e  duas
instituições  exteriores  por  meio  dos  quais  é  possível  conseguir  isenção da  taxa  de
estudo. Passou-se então à pauta do Pibid, Isabel Teixeira iniciou falando rapidamente
em que consiste o Pibid, ela destacou que o programa ficou suspenso por determinado
período em 2017, mas que retornou às atividades no ano corrente como um programa
anexo à residência pedagógica. Ela explanou a respeito da submissão em edital, como
foi recebido o recurso, o número de núcleos e tratou ainda da questão de que um curso
em  Educação.  Após  a  apresentação,  Cleber  Barbosa  agradeceu  Isabel  Teixeira  e
procedeu à votação das  capas  para  o boletim do Pibid.  Roselei  Eleotério exibiu  a
revista do Pibid.  Conduzindo a reunião para o próximo item de pauta, Alexandro Silva
apresentou então a pauta de estágio, ele destacou o sucesso da Feira de Estágios com a
participação de 64 empresas e 2.756 participantes. Ele falou a respeito dos contratos do
Jovem Aprendiz, apresentou os números de alunos inseridos e expôs a perspectiva de
parceria no Banco do Brasil. O presidente de câmara frisou a importância dessa ação e
os  trabalhos  do  setor  de  estágios  para  que  o  Jovem  Aprendiz  aconteça  no
IFSULDEMINAS. Ele ainda apontou os dados de estágio e egressos da instituição. Ele
discorreu  sobre  o  Intercambio  de  estágios  com  o  Instituto  Federal  de  Educação,
Ciência e Tecnologia Goiano (IFGoiano) e com a Fundação Educacional Caio Martins
(FUCAM).  Como  perspectiva  para  o  próximo  ano,  ele  informou  que  está  sendo
viabilizado o intercâmbio de estágios institucional. Ele informou que infelizmente não
foi possível finalizar o sistema de estágios no corrente ano, mas que para o ano de
2019 estará finalizado. Os membros da câmara levantaram a necessidade de atualizar o
cadastro dos alunos egressos a fim que participem das pesquisas de egressos. Michele
Marques  sugeriu  que  essa  atualização  de  e-mail  aconteça  no  dia  da  formatura.
Seguindo para o próximo item de pauta, Juliana Pio realizou uma balanço dos cursos
ed gestão do PNAE ocorridos ao longo do ano, de acordo com ela foram executados
dois Termos de Execução Descentralizada (TEDs), sendo um oriúndo da Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e outro Secretaria Especial da Agricultura
Familiar  e  do  Desenvolvimento  Agrário  (Sead).  Ela  ainda  apresentou  que  foram
realizados quatro cursos ao longo do ano, sendo apresentados os números de vagas
para cada um deles e o número de concluintes, de acordo com ela um dos cursos foi
ofertado para os servidores da Rede Federal, outro para os Núcleos de Agroecologia
(NEAs) e dois para a rede estadual e municipal. Ela ainda complementou que foram
executados projetos nos campi voltados para alimentação.  A respeito das Empresas
Juniores, destacando a importância de essas pauta encontrar-se na extensão, Mayara
Medaglia destacou o objetivo das Empresas Juniores, discorrendo sobre os editais de
fomento  à  criação  de  Empresas  Juniores,  ela  apresentou  ainda  as  sugestões  de
melhorias propostas pelos componentes das empresas. A equipe da PROEX se colocou
à disposição para dúvidas para a constituição de empresas. As onze horas a reunião foi
interrompida  para  almoço  e  retornou-se  às  13  horas.  No  período  da  tarde,  os
coordenadores de extensão realizaram um balanço das atividades realizadas no campi
ao longo do ano. Marcos dos Santos, Campus Inconfidentes, apresentou as atividades
realizadas no campus e trouxe informações a respeito de estágios, palestras, eventos e
cursos.  Cleber  Barbosa  agradeceu  a  participação  e  destacou  o  empenho  do
coordenador de extensão. A seguir, passou-se a apresentação do Campus Machado, por
Michele Marques, ela destacou o valor expressivo de recurso externo para execução de
projetos  e  explanou  a  respeito  dos  projetos  internos  e  externos.  Cléber  Barbosa
agradeceu o empenho e dinamismo das ações do Campus Machado. Passou-se então à
apresentação  do  Campus  Muzambinho,  por  Rnê  Lepiani,  ele  destacou  a  maior
visibilidade  da  aba  de  extensão  na  página  do  campus,  ele  discorreu sobre a
regularização dos cursos Formação Inicial e Continuada (FICs) e as principais ações
executadas  e  editais  publicados.  Após  apresentação  do  mesmo,  Cléber  Barbosa
agradeceu a apresentação e  enfatizou que a coordenação vem sendo bem conduzida.

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140



Passou-se então ao Campus Três Corações, por Fábio Bastos, ele discorreu sobre os
projetos de extensão do campus, os eventos, cursos. Após a apresentação, ele destacou
a importância de um coordenador de extensão no campus e passou-se a apresentação
do Campus Carmo de Minas por Gusthavo Alves. Ele  apresentou levantamento dos
cursos, projetos e eventos acorridos nos campi e destacou a importância do percentual
de  4%  por  cento  para  pesquisa  e  extensão.  Ao  final,  Cléber  Barbosa  destacou  a
importância do empenho do campus desde o início, passou-se então a apresentação do
Campus Pouso Alegre, por Paulo Duarte. Ele apresentou a importância de eventos que
não tem sido registrados nos campus. Ele  apresentou levantamentos dos cursos FICs
realizados pelo campus, sendo que a administração é bem atuante com esses cursos.
De acordo com ele o CELIN também é atuante no campus, ele ainda discorreu sobre
os projetos que se destacam no âmbito do Campus Pouso Alegre, principais eventos e
as atividades de estágio. Cléber Barbosa salientou que a chegada do professor Paulo
Duarte  é  oportuna  e  em  próxima  oportunidade  poderá  realizar  apresentação  mais
detalhada e há a necessidade de foco maior nos cursos FIC pelo campus. Passou-se
então a apresentação do Campus Poços de Caldas, Cissa Silva iniciou destacando os
índices des estágios,  jovem aprendiz,  empresa júnior: Aldeia Consultoria Júnior, IF
Mulher e da dificuldade  de gestão devido ao atraso da bolsa e vulnerabilidade dos
cursistas para a arcar com as despesas até o recebimento da bolsa. Ela tratou ainda dos
eventos  ocorridos,  projetos  de extensão e  cursos  FICs executados.  Cléber  Barbosa
agradeceu a apresentação e apontou a grande gama de ações do campus, com ritmo e
volume expressivo. Roselei Eleotério e Cléber Barbosa discorreram sobre o Programa
Expedição como ação destaque na instituição e do altruísmo e desprendimento dos
envolvidos. Michele Marques reforçou a importância de viabilizar o valor integral da
inscrição dos eventos emque os alunos participam representando a instituição. Renê
Lepiani  apontou a necessidade de aumentar a escala temporal para participação em
eventos de extensão. Passou-se então a pauta dos Grupos de Estudo (Gts) de revisão
das resoluções,  nesse momento cada equipe apontou os andamentos das resoluções
pelos  quais  ficaram responsáveis.  Seguindo  para  o  próximo item de  pauta,  Carlos
Paulino  deu  início  à  pauta  de  esportes  e  trouxe  a  informação  de  que  o
IFSULDEMINAS  foi  a  maior  delegação  que  participou  do  Jogos  dos  Institutos
Federais (JIFs) regional. Ele informou que o JIF local acontecerá de 11 a 16 de março
e que será necessária reunião no início do ano letivo para a organização do evento,
porém após discussão, decidiu-se rever a data. Ele solicitou ainda que os professores
liberassem os  alunos  para  participarem do  evento  e,  além disso,  que  motive-os  a
participar,  pois  é  um evento  de  integração  institucional.  Nildo  Batista  discorreu  a
respeito dos editais de esporte e cultura e ainda sobre a realização do festival e esporte
e cultura. Ele ainda apontou a necessidade de apoio com a relação a recurso para palco,
sonorização e iluminação. Os membros da câmara decidiram que o campus Passos
sediará o evento no próximo ano, foi apontadoa inda que a programação está apertada,
assim não podem acontecer  atrasos,  devendo  ser  verificada  a  possibilidade  de  um
terceiro dia de evento, sendo em um sábado. Houve sugestões de que a coordenação de
esporte e cultura fosse desmembrada, visto que um mesmo coordenador para ambas as
pastas dificulta o andamento das ações. Eles sugeriram que seja realizado um fórum
para atender as demandas da cultura. Eles destacaram as dificuldades do dia da cultura
e  de  se manter  esse  espaço garantido  na  instituição.  Cléber  Barbosa  agradeceu as
colocações e relatou que serão analisadas as proposições. Finalmente, Nildo Batista
discorreu a respeito dos editais de esporte e cultura, para o ano de 2019, os quais serão
abertos  no  corrente mês,  ele  destacou  que  os  editais  de  esporte  e  cultura  foram
separados, sendo um edital para esporte e um para cultura, de acordo com ele, cada um
conta com oitenta mil reais de recurso. Cléber Barbosa agradeceu a presença de todos,
apontou que foi possível perceber o volume de ações desenvolvidas no decorrer do ano
que a  Pró-reitoria é órgão assessor dessas ações e que a câmara tem um carácter  de
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decisão conjunta. Ele ainda salientou que está satisfeito com a atual composição da
câmara  e  que  a  mesma  levará  a  instituição  a  patamares  mais  qualificados
quantitativamente e qualitativamente. Ele apontou ainda que o sentimento atual é de
dever cumprido. Finalizada pauta, Cleber Barbosa agradeceu a presença de todos e o
pronto atendimento à convocação, destacando a importância da sintonia e dialogo na
âmbito da extensão. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 16 horas e
32 minutos 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 publicada. Pouso Alegre, 05 de dezembro de 2018.
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