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Ata  da 5ª Reunião da Câmara de Extensão do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 10 de dezembro de 2020.

Aos  dez dias  do  mês  de  dezembro de  dois  mil  e  vinte,  às  quatorze horas  e  dois
minutos, teve início a quinta reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS do
ano de 2020. A reunião aconteceu no formato online, na plataforma Meet do Google,
devido à pandemia do Coronavírus. Estiveram presentes na reunião: da reitoria; Cléber
Ávila Barbosa, Roselei Eleotério, Alexandro Silva, Rafael Tenório, Ana Paula Vilela,
Juliana Pio, Juliana Ramos, Nildo Batista e Matheus Borges, do Campus Machado;
Michele  Marques,  Silvana  da  Silva  (NIPE)  e  Carlos  Paulino,  do  Campus
Inconfidentes; Marcos Roberto dos Santos, do Campus Pouso Alegre; Paulo Duarte, do
Campus Muzambinho; Renê Lepiani Dias e Generci Dias Lopes, do Campus Passos;
Cleiton  Alves  e  Clayton Mendes,  do Campus  Poços de  Caldas;  Cissa Gabriela  da
Silva,  do  Campus  Carmo  de  Minas;  Michele  Martins  da  Silva,  do  Campus  Três
Corações;  Matheus  Foureaux  Abras  e  Paula  Magda  da  Silva  Roma.  Constituiu-se
como pauta da reunião:  1.  Boas  Vindas  e  conjuntura  -  Pró-Reitor  de Extensão;  2.
Informações sobre o Relatório de Gestão 2020; 3. Ações realizadas pelos campi; 4.
Editais e Programas de Extensão; 5. Publicações; 6. Estágios e egressos; 7. Assessoria
Internacional;  8.  Esporte  e  Cultura;  9.  Informes.  O  presidente  da  reunião,  Cléber
Barbosa,  deu  início  agradecendo aos  presentes  e  destacando a  alegria  em ter  essa
interlocução no atual momento de distanciamento e realizar avaliação e balanço do ano
de  2020,  um  ano  atípico  e  cheio  de  desafios.  Ele  destacou  que  a  extensão  do
IFSULDEMINAS não parou em momento nenhum, que a curva de aprendizagem do
corrente ano exigiu muito de toda a equipe, mas foi um ano de muito aprendizado. Ele
ainda  justificou que, devido ao acumulo de agendas,  a reunião não pode acontecer
mais cedo e que às 16 horas haverá outra agenda com o reitor, diante disso, de acordo
com ele a pauta de presente reunião será mais resumida e com o intuito de fazer um
balanço. Ele ressaltou que, mesmo com as adversidades, houve mais acréscimos de
ações que reduções, que apenas os eventos e projetos presenciais sofreram uma baixa,
porém que muitas novas ações foram inseridas no âmbito da extensão,  tais como o
Programa  Novos  Caminhos,  Edital  de  Arrecadação  de  Equipamentos  Eletrônicos,
Curso Nacional do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Seminário
Nacional  do  PNAE,  Edital  de  Publicação de  Livros.  De acordo com ele  as  ações
mencionadas demonstram a engrenagem da instituição e o perfil da equipe de extensão
que vem realizando um bom trabalho e com sinergia para fazer as ações propostas se
concretizarem. Ele ainda discorreu sobre a reunião do Conselho Superior, realizada
pela primeira vez no formato online, na qual  foi apresentado levantamento das ações
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realizadas ao longo do ano e que fortaleceram muito a  instituição e demonstraram
muita  afetividade  perante  um cenário desafiador.  Ele  ainda  tratou  da prospecção e
captação de recursos para 2021, que se tem trabalhado para a busca de novas rubricas,
novos recursos para continuidade dos trabalhos em 2021. Com relação ao recursos
interno, ele destacou a necessidade de readequação dos projetos para serem executados
e o recursos interno será voltado para a execução desses projetos. Ele apontou que foi
aprovado  recentemente  um  milhão  de  reais  para  o  programa  Novos  Caminhos  e
discorreu que o referido programa surgiu em 2020 e que já foram ofertadas milhares de
vagas.  Além disso,  ele  relatou  que  a  instituição  trabalha  em uma  proposta  muito
arrojada  do  IF  +  Empreendedor  que  está  com  sete  milhões  pré-aprovados  para
desenvolver projetos em âmbito nacional. Ele ainda apontou que foram captados 300
mil reais para o Programa Aprendendo com as Diferenças. Foram ainda aprovados dois
projetos do Programa Rompendo Barreiras, cerca de 200 mil reais por meio de emenda
parlamentar.  Foi captado ainda 270 mil reais para o desenvolvimento das ações do
Centro  Colaborador  em  Alimentação  e  Nutrição  Escolar  do  IFSULDEMINAS
(CECANE). Ele destacou ainda a possibilidade de 20% de corte no recurso de 2021.
Realizada a explanação inicial, Cleber Barbosa passou às apresentações, assim cada
participante da reunião se apresentou e mencionou a função executada e o campus de
origem. Após realizadas  as apresentações,  Cleber  Barbosa destacou que não houve
mudança  de  membros  em  relação  à  última  reunião  e  conduziu  a  reunião  para  o
próximo item da pauta. Roselei Eleotério apresentou a pauta referente ao Relatório de
Gestão, ela  relatou que  foram compartilhadas as planilhas para preenchimentos dos
dados  das  ações  de  extensão  e  que,  posteriormente,  serão  juntados  esses  dados  e
finalizados pela Pró-Reitoria de extensão. Ela apresentou que são três planilhas, sendo
uma de projetos, outra de eventos e outra de cursos. Ela solicitou atenção para que não
aconteça  sobreposição  de  eventos,  sobretudo  com  relação  às  ações  institucionais.
Finalmente,  ele  afirmou  que  o  prazo  para  preenchimento  é  31  de  dezembro  e  se
colocou  à  disposição  para  dúvidas.  Cissa  da  Silva  perguntou  como  fazer  com os
projetos  que  tiveram seu  prazo  de  execução  até  maio  de  2021.  Roselei  Eleotério
esclareceu que pode ser inserido como projetos em andamento na planilha e isso será
levado em consideração no momento de finalizar o levantamento de dados. Michele
Marques  perguntou  se  as  Vagas  de  contrapartida  do  Novos  Caminhos  devem  ser
inseridas.  Roselei  Eleotério  respondeu  que  essas  vagas  serão  inseridas  pelo
Coordenador do Programa, Clayton Mendes. Roselei Eleotério justificou a ausência da
coordenadora do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) em
virtude de problemas com relação às bolsas dos alunos. Cleber Barbosa agradeceu à
apresentação e passou então ao balanço a ser realizado pelos coordenadores. Clayton
Mendes informou que o IFSULDEMINAS  executa o programa bolsa formação desde
2011 e  que  esse  ano  foi  o  primeiro  ano  totalmente  a  distância,  sendo  um grande
desafio.  Ele  ainda  destacou  o  esforço  da  equipe  para  a  execução  com  êxito  do
programa. Em números gerais, ele relatou que  foram ofertados 47 cursos de Formação
Inicial e Continuada (FIC) diferentes, sendo  todos os campi  contemplados,  foram
matriculados cerca de 25 mil alunos e concluíram cerca de 14 mil alunos. De acordo
com ele,  ocorreram três  ofertas  e   não  foi  recebido  todo  o  recursos  previsto,  foi
recebido apenas 50% do previsto, sendo esse percentual suficiente para concluir  as
ofertas. Ele ainda informou que foi possível dar suporte financeiro para os cursos de
idiomas e realizar um curso de contratações públicas com o recurso. De acordo com o
coordenador  do  Programa,  devido  a  essa  visibilidade  e  eficiência  na  gestão  dos
recursos,  a  instituição  foi  contemplada  para  realizar  uma  oferta  do  Ministério  do
Turismo. Finalmente, ele agradeceu a todos os envolvidos e se colocou a disposição
para  dúvidas.  Cleber  Barbosa  agradeceu  a  apresentação  e  disse  ter  sido  possível
perceber a dimensão dos trabalhos realizados, sobretudo a condução realizada pelo
coordenador  Clayton  Mendes,  ele  então  ressaltou  o  resultado  das  pesquisas  de
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satisfação que mostraram um resultado positivo. O presidente da câmara conduziu a
reunião para o próximo ponto de pauta e passou à apresentação das coordenações de
campus para que realizassem um balanço das ações realizadas ao longo de 2020. Renê
Lepiani  discorreu  que,  no  Campus  Muzambinho,  mesmo  com  as  dificuldades  foi
possível superá-las e caminhar com as ações  realizando as devidas atualizações. De
acordo com ele, foram cerca de 500 vagas de estágios obrigatórios e 29 alunos fazendo
estágios  não  obrigatórios.  Com  relação  aos  projetos,  ele  disse  que  a  pandemia
impactou bastante, sendo que houve redução e readequação para o formato online. No
que diz respeito aos eventos, foram realizados 280 eventos, sendo adequados para o
formato online. Com relação aos cursos FIC, ele destacou a participação no Programa
Novos Caminhos em duas ofertas.  Com relação à curricularização da Extensão, de
acordo come ele foi iniciada cobrança para os coordenadores realizem as adequações
nas matrizes e que há cursos em que essa inclusão já foi realizada e já consta non
Projetos  Pedagógicos  do  Curso  (PPC).  Ele  ainda informou o  seu  desligamento  da
coordenação de extensão no ano de 2021, sendo que haverá um novo representante no
Campus Muzambinho. Cleber Barbosa lamentou a saída do coordenador e reconheceu
o engajamento e progresso da extensão nesses três anos em que ele esteve à frente da
coordenação. Michele Marques apresentou então o balanço do Campus Machado. Ela
relatou sobre a suspensão do curso de corte e costura, da realização do curso de agente
comunitário  de  saúde  a  distância  realizado  por  esforço  próprio  do  campus.  Ela
discorreu sobre a procura pelo curso de educação inclusiva e da inserção de lives ao
longo dos cursos. Ela relatou sobre o andamento do Arco Ocupacional Administrativo,
elencou outros cursos realizados e sobre a participação nos cursos do Programa Novos
Caminhos.  Discorreu sobre a inicialização do trabalho de cursos sem tutoria.  Com
relação aos projetos, informou que houve somente três projetos aprovados no edital da
reitoria. Com relação aos projetos aprovados no edital interno, houve possibilidade de
adequações  para  a  execução  durante  a  pandemia  de  parte  dos  projetos  e  outros
projetos, em virtude da necessidade de presencialidade, optaram por aguardar o retorno
das atividades presenciais. Ela tratou ainda da visibilidade do projeto de produção de
máscaras  de  tecido  ao  longo  da  pandemia,  sendo  produzidas  em  três  cidades:
Machado, Poço Fundo e Paraguaçu, envolvendo 132 voluntários que produziram cerca
93 mil máscaras. Essas máscaras foram distribuídas para cerca de 48 mil pessoas em
294 entidades. Além disso, ela tratou ainda a respeito de produção de álcool gel com
bebidas  apreendidas.  Ela  trouxe  informações a  respeito  da  Residencia  Agrícola  e
informou que os GAPs estão com atividades suspensas. De acordo com ela,  foram
realizados 73 eventos ao longo do ano e da participação na Campanha do Natal Sem
Fome com parcerias para coleta, lives e doação de alimentos. Além disso, ela  trouxe
informações  sobre  a  doação  de  alimentos  da  Chamada  38/2020  e  destacou  as
dificuldades do Programa Jovem Aprendiz, em virtude do abandono por alunos  que
retornaram para suas cidades ou por rescisão da empresa. Cleber Barbosa agradeceu a
apresentação e destacou o volume de eventos, destacando o trabalho realizados em
prol da curricularização. Cissa da Silva apresentou então do balanço do Campus Poços
de Caldas. De acordo com ela, houve a execução de 15 projetos aprovados no edital
41/2020 do Núcleo Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE), 6 projetos no edital
11/2020 e 9 projetos nos editais da PROEX. Ela destacou que houve continuidade das
ações dos projetos na pandemia com as adequações necessárias. De acordo com ela,
foram realizados cursos FIC, com destaque para o curso de Produção de Conteúdo em
EAD. Ela ainda afirmou que foram necessárias adaptações para o modo remoto para
que  os  eventos  acontecessem,  sendo  que  aconteceram  palestras,  mesas  redondas,
semanas de cursos, mostra de estágios e a Expoart. Com relação aos estágios, foram
adaptados para o formato remoto com orientação dos alunos para essa mudança de
processo e acompanhamento por videoconferência. Com relação ao Jovem Aprendiz,
ela destacou  que os alunos que ingressaram não possuíam a idade dentro da prevista
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para o programa, assim sendo houve uma baixa no número de alunos. Com relação ao
PNAE, as entregas dos alimentos estão acontecendo uma vez por semana e atendendo
23 famílias. Ela ressaltou que está em fase de elaboração de um projeto piloto para o
Programa Aprendendo com as Diferenças  com o apoio da reitoria.  Finalmente,  ela
discorreu sobre a participação na Campanha do Natal Sem Fome e do empenho da
comunidade do campus e  do trabalho envolvido para a  condução da campanha.  O
presidente  da  câmara  agradeceu  a  participação  e  engajamento.  Continuando  as
apresentações,  Michele  Martins  realizou  a  apresentação  das  ações  realizadas  no
Campus  Carmo de  Minas,  ela  relatou que  os  três  projetos  aprovados no  edital  da
PROEX foram adaptados para que acontecessem no ano da pandemia. Ela  informou
ter  projetos  aprovados  por  editais  internos  que  também  foram  adaptados  para
conclusão em dezembro.  Ela  trouxe informações a respeito do primeiro projeto de
curricularização da  extensão  vinculado  à  gestão  de  pessoas  e  ainda  foi  realizada
webnar a respeito do assunto. Ela falou ainda dos cursos FICs realizados e participação
no Programa Novos Caminhos.  Michele Martins destacou que muitos estágios foram
adaptados  para  que  os  alunos  pudessem  concluir  o  curso  e  que,  com  relação  ao
programa Jovem Aprendiz, foi realizada interrupção devido à pandemia, mas já foram
retomados  os  trabalhos.  Cleber  Barbosa  destacou que  é  surpreendente  o volume e
qualidade dos trabalhos realizados em um campus tão pequeno recém-criado como o
de Carmo de Minas.  Paulo Duarte  discorreu sobre as  ações  realizadas  no Campus
Pouso Alegre, com relação aos estágios e vagas de empregos, ele frisou a parceria com
o  Grupo  CIMED que  contratou  muitos  alunos  e  ex  alunos,  ele  disse  que  estão
acontecendo as primeiras adaptações com relação à curricularização e que, além disso,
de acordo com ele ocorreram eventos online como a Flif, IF Aberto, dentre outros e
também ações da entrega de alimentos do PNAE. Ele finalmente destacou que estão
em andamento 21 projetos sendo executados com as devidas adaptações e precauções.
Cleber Barbosa agradeceu a participação e destacou o avanço da extensão no Campus
Pouso  Alegre.  Marcos  dos  Santos  apresentou  as  ações  realizadas  no  Campus
Inconfidentes, ele disse que em 2020 o NIPE aproveitou o edital da PROEX, assim
foram selecionados oito projetos que estavam classificados no edital da PROEX. Ele
informou que a pandemia impactou muito no número de eventos, sendo registrados 48
eventos. Ele ainda  relatou que está sendo realizada a distribuição dos alimentos no
PNAE e que a distribuição está muito bem recebida pelas entidades e fez a diferença
para muitas pessoas. Ele discorreu sobre o envolvimento do campus para a execução
da Campanha do Natal Sem Fome. Eles destacou a participação no Programa Novos
Caminhos e informou que não houve realização de cursos FICs por esforço próprio.
Ele explicou que está sendo montada a estrutura para receber o Programa Aprendendo
com  as  Diferenças  e  destacou  o  esforço  da  equipe  para  aprovação  do  Projeto
Rompendo  Barreiras.  Cleber  Barbosa  elogiou  o  esforço  do  coordenador  e  avaliou
positivamente as ações realizadas. Passou-se a palavra para Cleiton Alves, ele apontou
que o Campus Passos passou por situação atípica porque a pandemia pegou a extensão
de surpresa, assim alguns projetos precisaram ser cancelados devido à inexequibilidade
e outros passaram por adequações. Ele apresentou que foram executados 7 cursos FICs
ao longo do ano, sendo ofertadas 313 vagas, sendo que quatro deles ainda estão em
andamento. Ele destacou que aconteceram 12 eventos de forma remota e apontou que
o número de eventos diminuiu. Ele ainda  trouxe a informações que, com relação à
curricularização da extensão, às matrizes curriculares dos cursos já foram adaptadas.
Em contraponto às dificuldades nos projetos, ele destacou que houve uma preocupação
e envolvimento com projetos de apoio ao ensino devido à dificuldade dos alunos de
baixa renda com o ensino a distância, sendo que houve oito projetos aprovados com o
intuito de dar retorno à comunidade proporcionando como resultado final o acesso aos
alunos  carentes  ao  ensino  remoto.  Cleber  Barbosa  agradeceu  a  participação  e
disposição do coordenador e ressaltou a importância da retomada das ações e avanços

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193



quando do retorno presencial.  Passou então  a  palavra  para  Matheus  Foureaux que
apresentou as ações do Campus Três Corações. De acordo com ele, o campus atendeu
9.865 pessoas, sendo consolidado esse atendimento através da base de arte, física e
linguística e gestão. Ele ainda destacou que o campus reforçou a importância de trazer
nas ações de extensão um lado mais humano e que esse trabalho levou o envolvimento
de  muitos  alunos.  Ele  ainda  apresentou  que  aconteceram seis  eventos  no  formato
remoto, com relação aos cursos FIC, ele destacou a participação do Campus em Três
Corações em três ofertas do Programa Novos Caminhos  sendo ofertdos oito cursos
atendendo mais de duas mil pessoas. Ele informou que está em processo de remoção
para o Campus  Machado e que deixará a coordenação de extensão. Cleber Barbosa
agradeceu  o  trabalho  realizado  pelo  coordenador  e  desejou  sucesso  no  campus
Machado. Cleber Barbosa destacou a importância dessa reunião para demonstração e
integração das ações realizadas, ele ainda parabenizou a equipe pelo trabalho realizado
ao  longo da  pandemia  e  enfatizou  o destaque  da  instituição  ganhou nas  ações  de
extensão em relação a outras instituições. Ele conduziu a reunião para o próximo item
de pauta para tratar dos editais e revista de extensão. De acordo com Roselei Eleotério,
ela ressaltou que foram realizadas adequações nos projetos aprovados visando atender
a  Instrução  Normativa  (IN)  que  dava  direcionamento  em relação  à  condução  dos
projetos  aprovados.  Ela  destacou  que  foram  descentralizados  174  mil  reais  para
execução dos projetos e que alguns projetos não foram adequados e serão  fomentados
no próximo ano. Ela  discorreu sobre utilização do recursos da Assistência estudantil
para  o  pagamento  de  bolsas  e  que  isso  será  positivo  em  virtude  da  redução  dos
recursos  da  PROEX  para  o próximo ano.  O presidente  da  câmara  agradeceu pelo
panorama apresentado e solicitou que ela tratasse da revista de extensão. De acordo
com Nildo Batista, a revista está sendo finalizada e mostrou a revista digital para os
membros da câmara, ele ainda informou que o processo de impressão será iniciado na
próxima  semana.  Ele  ainda  agradeceu  a  todos  que  participaram  da  confecção  da
revista. O presidente agradeceu a apresentação e destacou que considera essa a melhor
edição em termos de conteúdo, trazendo a questão do trabalho da extensão envolvendo
a comunidade e destacou que será realizado esse ano o dobro de tiragens e que as
pessoas envolvidas no projetos serão presenteadas com um exemplar. Roselei Eleotério
se  retirou  da  reunião  devido  à  necessidade  de  participação  em  outra  reunião  no
gabinete.  Conduzindo a reunião para o próximo ponto de pauta,  passou-se então à
pauta de estágios e egressos. Alexandro Silva apresentou as atividades realizadas no
ano de 2020. De acordo com ele,  a feira de estágios ocorreu pela primeira vez na
modalidade online, com 61 empreses participantes, palestras e minicursos, o evento
contou com 4.968 participantes. Ele apontou que enviou o formulário para feedback da
feira de estágios. Ele então trouxe informações a respeito das INs 04, 09 e 12 de 2020
que  trataram  a questão  de  estágio  na  pandemia.  Ele  ainda  relatou que  foi  feita
orientação nos campi a respeito das referidas INs, bem como foi criado uma manual de
estágios. Posteriormente, ele apresentou que foi feita atualização do formato do site de
estágios e discorreu sobre o projeto da Cooxupé informando que já foi efetivado para
levantamento do perfil dos cooperados produtores de café e que o início da pesquisa
será em 14 de dezembro. Matheus Borges apresentou os dados do Programa Jovem
Aprendiz apontando que não houve contratações, devido à pandemia, e que alguns
contratos fora suspensos. Ele ainda apresentou os convênios formados ao longo do ano
sendo o total  500 convênios.  Com relação ao programa de residência agrícola,  ele
destacou  que  foram  submetidas  oito  propostas  e  que  infelizmente  não  foram
aprovadas,  porém ainda  está  sendo analisada  a  possibilidade  de  as  duas  melhores
classificadas serem atendidas. Posteriormente, Alexandro Silva discorreu a respeito do
programa  Aprendendo  com  as  Diferenças  que  hoje  conta  com  parceria  de  29
Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apaes), 1 Associação Unidos Pela
Inclusão (AUPI) e 26 lares de idosos, sendo que o programa atendeu ao longo do ano
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de 2020, 525 usuários. Cleber Barbosa agradeceu a apresentação e destacou o êxito no
andamento das ações mesmo em momento de pandemia,  como a feira em formato
remoto, aumento dos convênios e ações do programa Aprendendo com as Diferenças.
A reunião foi então conduzida para a pauta da Assessoria Internacional, Rafael Tenório
apresentou uma compilação das ações realizadas.  De acordo com ele,  a  Assessoria
Internacional optou pelo sistema das mobilidades virtuais devido à pandemia, sendo
que  foram  promovidos  dois  cursos  de  extensão  via  mobilidade  virtual:  Tópicos
Especiais  em  Zootecnia  entre  Brasil  e  Colômbia  e  Produção  de  Leite  e
Comportamento de Mercado entre Brasil e Argentina. Além disso, ele destacou que já
foi finalizada a mobilidade em Biologia e que para 2021 existe o planejamento para os
cursos de Engenharia agronômica, Administração e Gestão comercial. Com relação à
dupla diplomação, de acordo com ele em 2020 houve avanços, pois antes apenas um
curso era contemplado; engenharia civil, porém está sendo estendido para os cursos de
Engenharia Agronômica, de Agrimensura e Cartográfica e também para Engenharia da
Computação e Ciências da Computação. Ele trouxe informações sobre a IN da dupla
diplomação que está sendo construída e apresentou dados da participação no Programa
Novos Caminhos com os cursos de Inglês e Espanhol. Ele, então, discorreu a respeito a
respeito da reformulação da Resolução do Centro de Línguas (CELIN) para 2021. Ele
tratou do programa de bolsas do Banco Santander e apontou que foram ofertadas duas
bolsas durante 12 meses. Finalmente, ele  informou da retomada das tratativas para a
mobilidade  presencial.  Cleber  Barbosa  agradeceu  a  apresentação  e  parabenizou  a
articulação para a dupla diplomação. Passou-se então ao próximo item de pauta com o
coordenador de esportes, Carlos Paulino iniciou destacando a importância do trabalho
conjunto  realizado ao  longo do ano para  que acontecessem ações  de  esportes,  ele
destacou o Projeto  Saúde em Ação acontecido  em parceria  com a  Pró-Reitoria  de
Gestão de Pessoas (PROGEP), destacou ao êxito da ação e  feedback positivo, pois
levou qualidade de vida para os  servidores  e  familiares,  ele  ainda  informou que o
projeto será retomado no mês de janeiro. Com relação aos materiais esportivos, ele
relatou que intermediou para a entrega dos materiais nos campi e que isso ajudará
quando do retorno das atividades presenciais. Com relação ao e-JIF, um campeonato
de esportes on-line para os alunos e servidores da Rede Federal, ele destacou que a
Comissão  Organizadora  dos  Jogos  das  Instituições  Federais  de  Educação  (Cojif)
lançou essa proposta com três modalidades e que essa ação ocorrerá em 2021. Com
relação aos editais, ele destacou que alguns campi conseguiram adaptar suas atividades
para o formato remoto. Ele finalmente relatou sobre a ação de formação do grupo de
professores de Educação Física para o desenvolvimento de aulas de educação física no
formato remoto. Cleber Barbosa agradeceu pela contextualização, discorreu sobre as
dificuldades em virtude cenário atual e passou  aos informes, Juliana Pio apresentou
que, com relação ao PNAE, aconteceu um curso com 300 alunos, sendo que o índice
de conclusão foi de 60%, o curso aconteceu a distância, sendo que para cada unidade
aconteceu uma live e na avaliação final do curso foi solicitado que aconteça um curso
avançado. Além disso, ela tratou do III Seminário Nacional do PNAE que aconteceu
virtualmente pela primeira vez,  sendo que  foi composto por três mesas e teve,  em
média,  180  participantes  ouvintes  por  mesa.  Com relação ao Boletim Técnico,  ela
destacou algumas submissões já estão na fase de revisão de texto e outras ainda na fase
de  avaliação,  em virtude da dificuldade de conseguir  avaliadores  da área agrícola.
Cleber Barbosa agradeceu a apresentação e destacou a aprovação do novo Termo de
Execução Descentralizada (TED) para a execução de um novo curso no ano de 2021.
Finalizada  pauta,  Cleber  Barbosa  agradeceu  a  presença  de  todos  e  destacou  a
importância  desse  espaço  de dialogo  na  âmbito  da  extensão  e  que  todos  saíram
vencedores com ações diversas diante das adversidades do ano de 2020. Ele finalizou a
reunião desejando uma feliz natal a todos e um próspero ano novo, agradeceu ainda a
equipe da PROEX pelo convivo diário e disse se sentir feliz com trabalho da equipe e

247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299



também dos  coordenadores  dos  campi.  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi
encerrada  às  16  horas  e  55  minutos.  Eu,  Juliana  do  Carmo  Jesus  Pio,  Secretária
Executiva  lavrei  a  presente  Ata  que,  após  apreciação,  será  assinada  por  todos  os
presentes. Pouso Alegre, 10 de dezembro de 2020.
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