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Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às nove horas, teve início a
terceira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS, a reunião aconteceu
presencialmente no campus Machado. Estiveram presentes nessa reunião: da reitoria;
Cléber Ávila Barbosa, Roselei Eleotério, Nildo Batista, Rafael Tenório, Ana Paula Vilela,
Juliana Pio, Matheus Borges, Aloisia Hirata, Juliana Ramos, do Campus Machado; Carlos
Paulino, Michele Marques e Silvana da Silva, do Campus Inconfidentes; Cauê Trivellato,
do Campus Muzambinho; Daniel Oliveira e Generci Dias Lopes, do Campus Poços de
Caldas; Raquel de Souza, do Campus Carmo de Minas; Gusthavo Rodrigues, do Campus
Passos; Clayton Mendes e Cleiton Alves. A reunião foi conduzida a partir da pauta que se
segue:1 - Boas Vindas e conjuntura - Pró-Reitor de Extensão; 2 – Apresentação dos campi
– Resumo das ações de 2021; 3 - Curricularização da Extensão Resumo das 4 Rodas de
Conversa ocorridas e perspectivas próximas etapas; 4 - Relatório de Gestão 2021 -
orientações; 5 - Semana do Jovem Agricultor - SEJA; 6 - Programas: a) Novos Caminhos;
b) IF + Empreendedor; c) Aprendendo com as Diferenças: Expansão e panorama; d)
Capacita Sul de Minas; e) Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE; 7 -
Publicações: a) Boletim Técnico; b) E-Book Congresso do Meio Ambiente; c) E-Book
PNAE; 8 - Estágios e Egressos: a) Feira de Estágios virtual; b) Acompanhamento de
egressos; c) Jovem Aprendiz; d) Programa Trainee; 9 - Assessoria Internacional: a)Cursos



Programas Espanhol e Inglês Sem Fronteiras; b) Cursos Português para Estrangeiros
IFSULDEMINAS e Rede Federal; c) Programas de Dupla Diplomação; d) Mobilidade
Acadêmica graduação; e) Mobilidade Virtual/curso idiomas; f) Retorno atividades CELIN
2022; 10 - Esporte e Cultura: a) Jogos Eletrônicos da Rede Federal (eJIF); b) Projeto
Saúde em Ação; c) 1º IF Cartola d) Free Fire; e) League of Legends (LOL); f) IF CHESS; g)
Dia Institucional do Esporte; 11 - Informes: a) Edital de doações de itens de vestuário,
álcool gel e máscara; b) Edital de Apoio aos grupos de estudos (Ges) e Grupos
Assistidos de Pesquisa e Extensão (GAPEs). O presidente da câmara, Cléber Barbosa,
iniciou a reunião agradecendo a todos os presentes e enaltecendo o trabalho que vem
sendo realizado. Ele destacou a realidade vivenciada ao longo da pandemia e as
adaptações que foram necessárias, ele citou ainda os aprendizados que foram adquiridos
e que ficarão dentro da nossa forma de atuação e do trabalho da extensão. De acordo com
ele, várias ações serão aperfeiçoadas e ampliadas com os aprendizados adquiridos ao
longo desse período e que o potencial da extensão se ampliou ao longo do caminho
percorrido na pandemia. Ele apontou ainda que devemos refletir hoje a dinâmica das
ações que ocorreram ao longo desse tempo. O presidente da Caex tratou ainda da
curricularização da extensão, dos seminários ocorridos e de outros eventos, ressaltando a
integração entre ensino, pesquisa e extensão. Ele então explanou a respeito da pauta da
presente reunião. A seguir ele tratou do retorno presencial previsto para o ano de 2022 e
ainda apontou a possibilidade de um retorno inicial híbrido. Cleber Barbosa destacou que
para o próximo ano a expectativa é repetir o orçamento. Passou-se então a uma rodada de
apresentações, visto que havia novos membros na câmara. Posteriormente, o presidente
da câmara desejou as boas vindas aos novos membros e agradeceu à coordenadora de
extensão do campus Machado pela acolhida. Passou-se então ao segundo item da pauta
em que cada campus apresentou um resumo das ações realizadas ao longo do ano de
2021. Finalizadas as retrospectivas realizadas pelos campi, passou-se então ao próximo
item de pauta que trata da curricularização da extensão. A servidora Aloisia Hirata
destacou que o tema foi retomado no mês de abril de 2021 e que foi realizado um
diagnóstico por meio das respostas a um formulário enviado à comunidade acadêmica,
posteriormente foi realizada uma live como um especialista no assunto, de acordo com ela
ao longo do ano procedeu-se as atualizações do PPCs e foram ainda realizadas rodas de
conversa por áreas para discutir caminhos e propostas para a implementação. Ela
destacou ainda o envolvimento da extensão no processo e que a qualidade foi melhorando
ao longo do tempo e se colocou à disposição para apoiar no que for necessário. o
presidente destacou a importância da curricularização e pediu o empenho dos
coordenadores junto aos cursos que ainda não implementaram. Ele ainda informou que o
Suap Extensão está em fase de testes e que em 2022 serão realizados testes nos campi.
Passou-se então o próximo item da pauta que trata do relatório de gestão. Roselei
Eleotério informou que as planilhas para inserir as informações a respeito das ações de
extensão a serem inseridas no relatório já foram compartilhadas. Com relação ao
orçamento, ela solicitou que seja especificado o que foi de orçamento do Núcleo
Institucional de Pesquisa e Extensão (NIPE) e o que foi de orçamento da PROEX, o que
foi de fomento interno e o que foi fomento externo e quais foram voluntários. Cleber
Barbosa ressaltou o prazo final para preenchimento que será final de dezembro e
destacou a importância de inserir todas as ações. Passou-se ao próximo item de pauta,
Semana do Jovem Agricultor (SEJA), Aloisia Hirata relatou que está acontecendo uma
iniciativa em retomar esse evento que já existiu na instituição e teve como objetivo discutir,
juntamente com jovens rurais, as dificuldades do cotidiano e buscar soluções efetivas para



o desenvolvimento rural, além de incentivar o pequeno produtor a permanecer com suas
atividades rurais na sua propriedade e fortalecer as atividades agrícolas. Ela ainda
explanou sobre a importância da implementação mesmo nos campi que não possuem
cursos de agrárias, pois existe uma carência por diversas áreas por parte dos jovens
agricultores. Ela realizou um apelo para que os coordenadores de extensão façam adesão
ao evento, ela destacou que já foi composta uma comissão para organizá-lo. Aloisia Hirata
informou que a temática foi um ponto de discussão e que foi definida a temática do
próximo evento que será turismo rural. Ela ainda apresentou uma agenda de reuniões de
planejamento do SEJA para quem for aderir. Aloisia Hirata ainda apontou a possibilidade
de que futuramente esse evento seja curricularizado ou se torne objeto de pesquisa.
Silvana da Silva apontou a relevância do tema, visto que é importante o IF contribuir com a
organização do turismo rural na região.O presidente apontou que é uma proposta muito
qualificada e destacou a necessidade de mobilização e planejamento para que os campi
se organizem. Passou-se então ao próximo item de pauta que trata dos programas Novos
Caminhos e Capacita Sul de MInas, Clayton Mendes destacou que os programa se
originaram-se do Pronatec, porém no formato EAD, ele destacou que foram executados
quatro Termos de Execução Descentralizada (TEDs), capacitando cerca de 30 mil
pessoas. Com relação à pactuação do FIC EJA, que visa capacitações no sistema
prisional, capacitará de oitenta a cem unidades no estado de Minas Gerais e São Paulo.
Ele destacou que foi fechado um TED no valor de cinco milhões a ser desenvolvido ao
longo do ano de 2022. Ele ainda destacou as ações dos cursos FICs presenciais e do
capacita Sul de Minas, ressaltando o volume de trabalho e público atendido. Ele elencou
as ações do capacita como produção de lençóis para hospitais e pós-graduações. Por fim,
Clayton Mendes falou dos cursos que acontecem em caminhões itinerantes e que esses
cursos estão em fase de finalização. Ele ainda informou que o sistema de inscrição para
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) que está próximo de ficar pronto. A reunião
foi interrompida às 12h para o almoço e retornou às 13:11 min. Iniciou-se com o item de
pauta que trata do IF + empreendedor. O servidor Nildo Batista explicou que o programa é
voltado à execução de projetos de extensão tecnológica para o atendimento, apoio e
orientação a Micro e Pequenos Empreendedores e Empreendedores Individuais, desde
que possuam Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), particularmente por meio de
ações de remodelagem de negócios que foram afetados negativamente pela pandemia da
Covid-19. Ele explicou como funcionou a versão institucional ao longo do ano de 2022 e
destacou que foram aportados sete milhões pela Secretaria de Educação Profissional e
Tecnológica (Setec) para a execução do programa que contou com 280 equipes. Nildo
Batista informou que no dia 14 de dezembro acontecerá o evento de encerramento do
programa nacional que será transmitido pela TV IFSULDEMINAS. A seguir ele apresentou
a perspectiva do programa para o ano de 2022 e que serão cerca de três milhões de reais
aportados pela Setec e será ampliado para toda a Rede Federal, sendo que o programa
ocorrerá entre junho até dezembro de 2022. A seguir iniciou-se a pauta a respeito do
Programa “Aprendendo com as Diferenças”, de acordo com ele, ao longo das atividades
do programa os alunos das Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)
desenvolvem atividades nos setores de olericultura, avicultura de corte e postura,
caprinocultura, ovinocultura e cunicultura. Generci Lopes apresentou os envolvidos em
cada campus e também as instituições externas. Ele apontou que são atendidas 38
instituições, sendo atendidos 50 alunos diretamente e todos das instituições parceiras
indiretamente. Ele apontou que, para o ano de 2022, serão 99 instituições atendidas na
região do Sul de Minas, sudeste e estado de São Paulo. Roselei Eleotério destacou o



crescimento do programa desde o seu início e Michele Marques destacou o envolvimento
do campus Machado com o programa após a implantação. Passou-se para o próximo item
de pauta, Juliana Pio discorreu sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Ela falou dos cursos oferecidos para a Rede Federal e municipal e concluiu que a
participação interna no curso federal é baixa e precisamos melhorar, mas que por outro
lado houve muita procura por vários institutos. Ela destacou ainda que o curso do Pnae
para a rede municipal foi encerrado com mais de 70% de concluintes. Finalmente ela
informou que será lançado um E-Book sobre as experiências das instituições da rede
federal na execução do programa. Roselei Eleotério destacou que há possibilidade de um
novo edital de publicação de livros no formato E-book ao longo do ano de 2022. Passou-se
a pauta dos estágios. De acordo com Alexandro Silva, a feira de estágios contou com
7.512 participantes e destacou que o simpósio de pedagogia que fez parte da feira. De
acordo com ele, no ano de 2022 será comemorado os 10 anos da feira com uma edição
presencial no campus Três Corações. Ele ainda relatou que foi realizada a normatização
do acompanhamento de egressos e que em 2022 será realizada nova pesquisa de
egressos incluindo os egressos de cursos de Formação Inicial e Continuada. Sobre o
Jovem Aprendiz, está sendo implantado o Jovem Aprendiz para os cursos técnicos e que
a partir de 2022 será automática a aprovação dos cursos. Ele falou sobre o Juventude em
foco e que há perspectiva de implementação nos demais campi da instituição. Matheus
Borges tratou do programa trainee e informou que será realizada reunião em dezembro
com as empresas participantes para planejar novas seleções para o ano de 2022. Ele
ainda falou sobre o programa recadastra que beneficiou mais de 60 alunos. Roselei
Eleotério agradeceu a apresentação e a riqueza das informações. Passou-se a pauta da
Assessoria Internacional. Rafael Tenório informou que, a respeito do Programa Idiomas
Sem Fronteiras foram ofertados cursos de idiomas com recurso do IFSULDEMINAS
totalizando R$ 116.000,00, sendo o valor destinado ao pagamento de 18 tutores e 1
professora conteudista e que a vigência dos cursos foi de 26 de abril de 2021 a 30 de
setembro de 2021. Ele ainda discorreu a respeito do formulação do curso Português em
Rede que nasceu no Fórum de Assessores de Relações Internacionais do Conif (Forinter),
a partir da proposta das Assessorias de Relações Internacionais dos IFSULDEMINAS e do
Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Ele destacou que o curso está hospedado no
Ambiente Virtual (AVA) do IFSULDEMINAS e que para 2022 serão mais 700 vagas para a
Rede Federal, com a possibilidade de oferta do módulo II. Rafael Tenório tratou ainda da
construção coletiva da Resolução da Dupla Diplomação (Resolução nº 142/2021 -
Programa Dupla Diplomação âmbito IFSULDEMINAS). Finalmente, ele apresentou os
dados da mobilidade acadêmica referente ao Edital Portugal 2020; Edital ELAP 2021 –
College of the Rockies – Canadá; Edital ELAP 2021 – Sault College – Canadá; Edital
Colômbia 2022; Edital 99/2021e Edital 111/2021. A seguir Roselei Eleotério informou que
112 instituições foram contempladas no edital de doação e que todas as instituições
estavam inscritas. Ela ainda destacou que há um segundo edital de fluxo contínuo vigente
e solicitou mobilização na divulgação. Passou-se então à pauta de esportes, Carlos
Paulino destacou os desafios em levar o esporte para o mundo virtual, sendo que o carro
chefe sempre foi o JIFs e que foi necessário adaptar para a versão virtual que aconteceu
em três modalidades sendo elas: xadrez, LOL e Free Fire. De acordo com ele, foi realizada
uma seleção interna em uma versão local para participação na versão federal. Ele
destacou que teve uma equipe que conquistou o terceiro lugar no LOL. Ele apresentou
ainda o IF Cartola, que surgiu no campus Passos, foi institucionalizado e conta com 120
participantes. Ele ainda falou da corrida virtual que aconteceu por meio do aplicativo



Strava e teve boa adesão. Carlos Paulino discorreu a respeito da reunião para o retorno do
JIfs Presencial para 2022 e do apoio da estagiária da área de comunicação que está
cuidando da conta do instagram da área de esportes no IFSULDEMINAS. Nada mais
havendo a tratar, Roselei Eleotério ressaltou a quantidade e efetividade das ações e
agradeceu a participação de todos e sintonia do grupo da extensão, a reunião foi
encerrada às 14h53. Eu, Juliana do Carmo Jesus Pio, Secretária Executiva lavrei a
presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre,
08 de dezembro de 2021.


