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Ata da 2ª Reunião da  Câmara de extensão do
Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e
Tecnologia do Sul de Minas Gerais, realizada em
22 de agosto de 2017.

Aos vinte e dois dias do mês de agosto de 2017, as nove horas e trinta e seis minutos

reuniram-se na sala de reunião do Campus Machado os membros da Câmara de Extensão

– CAEX com a finalidade de tratar sobre as ações realizadas no primeiro semestre de

2017. Participaram, do Campus Machado, Lidiany Santos, Maria Aparecida Cangussu,

Maria do Socorro Coelho, Nivaldo Bragion e Maria de Lourdes Bragion; do Campus

Muzambinho, Wonder Passoni Higino e Fabiano Fernandes da Silva, do Campus Passos;

Cleiton Hipólito e Heliza Faria Pereira; do Campus Poços de Caldas, Cissa Gabriela da

Silva;  do  Campus  Inconfidentes,  Cleiton  Lourenço  de  Oliveira,  Constantina  Dias

Paparidis e Rafael Gomes Tenório; do Campus Três Corações, José Reinaldo Ferreira; do

Campus Carmo de Minas, Michele Martins; do Campus Pouso Alegre, Flavio Bastos; da

Reitoria,  estiveram  presentes:  Cléber  Ávila  Barbosa,  Alexandro  Henrique  da  Silva,

Roselei  Eleotério,  Ana  Paula  Villela,  Nildo  Batista,  Juliana  Ramos  Oliveira  e  Lucas

Resende Aarão, sob a Presidência do Pró-Reitor de Extensão,  professor Cléber  Ávila

Barbosa  o  qual  abriu  a  reunião  agradecendo  o  acolhimento  do  Diretor  do  Campus

Machado Carlos Henrique Reinato, na sequência, o Pró-reitor de extensão, Prof. Cléber

Ávila Barbosa, agradeceu a presença de todos e destacou a importância dessa reunião ser

presencial. Ele fez um breve relato sobre as restrições orçamentárias que a instituição

passa no momento e sobre o esforço para conseguir recursos e dar continuidade nas ações

de  extensão.  A nutricionista  Maria  do  Socorro  Coelho,  professora  Maria  de  Lourdes

Bragion, professor Nivaldo Bragion, do Campus Machado discorreram sobre o projeto

realizado  na  cantina  do  Campus  Machado  com  o  objetivo  de  introduzir  alimentos

vegetarianos e veganos, eles apontaram o sucesso e boa aceitação dessa iniciativa pelos

alunos. A proposta é levar aos outros campi, uma vez que o impacto ambiental com o uso

de produtos de origem animal é grande. Na sequência, a palavra foi passada à professora
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Maria  Aparecida  Cangussu  para  falar  sobre  os  programas  PIBID  institucional  e  o

PROBID. A coordenadora do programa espera  que o projeto  PIBID continue,  pois  o

índice de evasão nos cursos de licenciatura diminuiu bastante a partir dessa iniciativa. Foi

explicado como funciona o programa e como o bolsista atua no programa. Ela destacou o

melhor desempenho dos bolsistas nas atividades regulares dos cursos após o projeto e que

os mesmos organizam eventos por iniciativa própria. A coordenadora convidou a todos

para participar do 3º Seminário Institucional do PIBID (Programa Institucional de Bolsas

de Iniciação à Docência) que acontecerá em Muzambinho, previsto para os dias 22 e 23

de novembro. Foi solicitado o apoio da Pró-reitoria de Extensão para o referido evento. O

coordenador de eventos Nildo Batista fez um breve relato sobre o programa PROBID

(Programa de Bolsa de Iniciação à Docência) e sobre o edital lançado e solicitou aos

coordenadores  de  extensão  para  verificarem  como  está  o  andamento  do  projeto,

especificamente sobre o financeiro, em seu referido campus. Na sequência, o prof. Cléber

Ávila  informou  que  o  financeiro  previsto  para  2018,  provavelmente,  será  o  mesmo

aprovado em 2017. O coordenador de extensão de Muzambinho, Prof. Wonder, fez uma

contextualização de como está a extensão em seu campus. A principal questão é fazer

com que os  servidores  criem o  hábito  de  cadastrarem seus  projetos  no  GPPEX. Em

relação às ações acontecidas no 1º semestre, o coordenador destaca os cursos de espanhol

com a ajuda dos intercambistas, curso de libras,  CoffeeTalking, grupo de estudo sobre

bem  estar  de  animais  domésticos,  FEMAGRI  (Feira  de  Máquinas,  Implementos  e

Insumos Agrícolas), Dia da água, várias palestras acontecidas, Incotec, etc. Na sequência,

a coordenadora de extensão Lidiany Soares trouxe as ações de seu campus em 2017. O

Foco desse ano são os 60 anos do campus,  por isso as ações estão com este  caráter

comemorativo e virtude do calendário criado em função do aniversário do campus. Ela

destacou ainda que a emissão de certificados fica em uma lista no site, não sendo mais

enviado por e-mail. Ela ainda destacou a implantação do boletim bimestral a respeito das

ações de extensão do campus. Com relação aos egressos, foi feito um encontro com os

ex-alunos com participação de grande número de ex alunos, mais de 500 e a partir dessa

participação foi feito cadastramento. Com relação aos projetos, ela apontou 14 projetos

em execução. De acordo com ela o campus Machado teve 4 grupos aprovados no Projeto

Expedição e que há 30 projetos voluntários no campus, 39 GAPES no segundo semestre,

29 cursos FIC até o momento, 42 eventos realizados, 17 convênios de estágios enviados à

Reitoria. A coordenadora obteve um retorno positivo sobre o intercâmbio de estágio. Na

sequência o coordenador de extensão José Reinaldo, trouxe os informes sobre como estão

as ações do seu campus. Dentre as ações, destacam-se o torneio de xadrez, dia da cultura,

agenda cultural, festa junina e o 1º Café Empresarial acontecido no segundo semestre.



Outras ações a serem realizadas no 2º semestre: o Coral do campus, Feira de ciências etc.

Ele apontou ainda que existem 6 cursos FIC em andamento e 239 locais possíveis para o

desenvolvimento de estágios pelos alunos. O coordenador de extensão, Flavio Bastos,

apontou que foram realizados 3 cursos FIC concluídos no 1º semestre, em destaque o

curso de Libras e que o curso de Inglês está em andamento e ainda que haverá outro de

Inglês no 2º semestre. Sobre Projetos, 4 estão aprovados via edital da Reitoria. No que

diz  respeito  a  eventos:  Dia  do  Esporte,  Dia  da  Cultura,  Semana  da  Tecnologia,

Campeonato  de  Basquete,  Campeonato  de  Peteca,  Cultura  Nerd  e  IF  Aberto.  O

Coordenador de Extensão Cleiton Hipólito, relatou que vários projetos foram aprovados e

estão  em  andamento.  Ele  discorreu  ainda  sobre  acompanhamento  dos  egressos,

orientação  aos  docentes,  estágios,  orientação  sobre  GPPEX  (Gestão  de  Projetos  de

Pesquisa e Extensão). Apontou que foram ofertados 7 cursos no 1º e 2º semestre, foram

realizadas visitas técnicas e vários projetos de extensão e que foi iniciado o projeto do

PIBID. Com relação aos  eventos,  foram executados no primeiro semestre  palestras  e

minicursos de capacitação para mulheres da terceira idade, projeto VANT (Veículo Aéreo

Não Tripulado) com uso de drones para acompanhamento das plantações e SINAGRO.

Ele ainda apontou que o Campus Passos foi a sede do Jifs local, no mês de maio, que o

campus  participou  do  Festival  Internacional  de  Teatro,  Festival  de  Interpretação  de

Música  MPB (Música  Popular  Brasileira)  e  contará  com a  participação  de  escolas  e

comunidade.  Ele  apontou  ainda  que  há  a  Previsão  de  realização  de  um projeto  para

revitalizar o Mercado Municipal da cidade de Passos, Semana da Biblioteca. De acordo

com ele, foi realizado trabalho intenso com o incentivo ao esporte, como peteca e vôlei.

Na  sequência  a  coordenadora  de  extensão  Michele  Martins,  apresentou  a  ações  do

Campus Carmos de Minas, sendo 4 projetos de extensão em andamento, participação no

projeto  Expedição,  trabalho  frequente  na  captação  de  empresas  visando  estágios  de

alunos e o programa Jovem aprendiz. Ele apontou os eventos acontecidos no campus:

Mês da Mulher, Dia do Esporte, Dia da Cultura, participação no JIF local, Festa Junina,

participação no 1º Festival Mineiro de Doce em São Lourenço e 5º Fórum de Integração

empresa-escola. Para o 2º semestre, capacitação com o SEBRAE, aniversário da cidade

com apresentação cultural, pretensão do JIF (Jogos Brasileiros das Instituições Federais

de Educação Profissional e Tecnológica) etapa Nacional, mostras de profissões, Festival

de Arte e Cultura. Prosseguindo, o coordenador Cleiton Lourenço de Oliveira relatou as

ações de seu campus no decorrer do ano como os estágios realizados, Intercâmbio com IF

Goiano,  Cursos FIC (Formação Inicial e Continuada): 18 no momento, 1539 vagas. Ele

apontou os eventos de extensão, sendo  46 eventos cadastrados. Ele ainda discorreu a

respeito dos projetos Consciência Educação Ambiental, semana de cursos previsto para o



segundo  semestre,  Coral  enCanto,  Cavalgada,  Passeio  Ciclístico,  Caminhada  do

centenário,  Desfile  da  Fanfarra,  1  projeto  do  campus  Inconfidentes  selecionado  no

Expedição  IFSULDEMINAS,  1º  IF  Portas  Abertas,  mostra  de  profissões.  Projetos  e

eventos fomentados no valor total de R$ 149.359,33. Ele discorreu sobre participação do

coordenador  de  extensão  na  Associação  Agroecológica  de  Ouro  Fino,  parcerias  com

empresas diversas, como com a empresa angolana,  Agrolíder,  com a possibilidade de

contratação pela empresa. Prosseguindo, Cissa Gabriela da Silva apresentou os cursos em

andamento com fomento e também sem fomento sendo 8 cursos FIC presenciais, 2 a

distância e 2 semipresenciais. Ela destacou ainda os editais, programa Jovem aprendiz,

mostra de estágio, criação de documentos com informações sobre o estágio, comissão de

certificados, regulamentação de editais sem fomento, projetos de extensão aprovados pelo

edital da PROEX, participação no programa Expedição IFSULDEMINAS. Ao retornar

do almoço, o coordenador de exporte, lazer e cultura Professor Fabiano Fernandes da

Silva fez uma explanação sobre o JIFs Nacional, relatando a importância desse evento

para a instituição. A comissão já visitou a cidade de Poços de Caldas, local onde o evento

acontecerá. A coordenação conversará com os alunos participantes dos jogos para que

eles foquem em uma modalidade, também foi solicitado que as equipes se encontrem

antes dos jogos para que eles desenvolvam bem sua modalidade, foi acordado ainda que

todos devem ter o compromisso de levar os melhores atletas de cada modalidade. Sobre

as  corridas,  foi  estabelecido  a  etapa  Muzambinho  e  em  outros  campi  também,  a

expectativa é ter uma etapa em cada campus da instituição. Com relação ao festival de

arte e cultura, foi agendado para os dias 22, 23 24 de novembro, com reunião já realizada

em Machado, onde será o festival. Alguns coordenadores de cultura já enviaram uma

previa sobre as atividades para que seja feito um cronograma. Nildo Batista solicitou

apoio, principalmente para mobilização de alunos. O coordenador de extensão, Cleiton de

Oliveira, relatou o problema enfrentado em relação a disponibilização de veículo para

transporte  de  alunos  em eventos  de pesquisa  e  extensão.  O Prof.  Fabiano Fernandes

expôs a divergência de haver aula no dia da cultura e no dia do esporte. Os campi tem o

entendimento diferente sobre essa data. Sobre os Jogos dos Servidores, o coordenador

disse  que  ainda  falta  definir  a  data  e  modalidade.  Na  sequência,  o  coordenador  de

estágios Alex da Silva,  destacou a importância da Feira de Estágios que acontece em

Machado nos dias 19 e 20 de setembro e que estão confirmadas 58 empresas. Alex da

Silva solicitou a mobilização dos coordenadores para divulgação do evento nos campi,

ele  ainda informou que está  sendo realizada  a  divulgação nas  escolas  da região  pela

equipe de estágio. Ele ainda destacou que serão ofertados 16 minicursos e 4 palestras

temáticas. Lidiany acrescentou informando sobre o trabalho de conscientização sobre a



importância e a dinâmica da Feira de Estágio que está sendo feito com os alunos de

Machado.  Alex  comenta  que  haverá  reuniões  com  os  coordenadores  de  curso,

coordenadores de estágio e com os alunos.  Em relação ao programa Jovem aprendiz.

Cléber Ávila discorreu sobre a   divulgação dos alunos que passaram pela instituição e

estão se destacando na carreira.  Em relação ao intercâmbio de Estágio, o coordenador

relatou que foi positivo, com um total de 56 participantes. O intercâmbio da FUCAM

(Fundação  Educacional  Caio  Martins)  também foi  positivo,  realizado  com o campus

Muzambinho. Alex da Silva relatou que trabalhará na nova política de egressos, haverá

reuniões  periódicas  nos  campi  para  mais  informações  e  sobre  o  estágio  de  vivência.

Lucas Aarão comentou que os integrantes das Empresas Juniores participarão da feira de

estágio com um stand na Feira de Estágio e haverá uma reunião com esses integrantes em

Machado. Na sequência, o Programa Expedição IFSULDEMINAS foi apresentando pelo

Coordenador de eventos, Nildo Batista e pela Diretora de extensão Roselei Eleotério. No

que diz respeito aos projetos aprovados foi tratado que praticamente, não há custos, que o

que  é  gasto  são  diárias  para  os  coordenadores  dos  projetos  nas  visitas  precursoras.

Roselei Eleotério destacou o sucesso do programa em todas as cidades participantes. As

cidades,  geralmente,  após  o evento,  entram em contato com demandas e se  mostram

disponíveis para futuras parcerias. Na sequência, a diretora de extensão Roselei Eleotério

comentou a respeito do edital de Inovação Tecnológica que foi publicado junto à Pró-

Reitoria de Pesquisa, discorreu a respeito dos 20 projetos classificados, com 2 projetos

aprovados  na  área  de  extensão.  Outro  edital  tratado,  é  o  EVACE  (Auxílio  para  a

participação  em eventos  artísticos,  culturais  e  esportivos)  para  apoio  em eventos  de

cultura e esporte o qual atendeu cerca de 100 alunos. Foi destacado que a solicitação deve

ser feita com no mínimo de 20 dias de antecedência do evento. A respeito do edital de

Esporte e Cultura, foi apresentado que possui 22 projetos aprovados. Prosseguindo, eu

trouxe  as  ações  da  Assessoria  Internacional  em  2017.  Editais  em  andamento,  com

previsão de lançamento de 2 editais no segundo semestre sem fomento interno, ELAP

(Emerging Leaders in the Americas Program), Aplicação do TOEIC (Test Of English for

International Communications) e convênios assinados. Rafael Tenório é o novo Assessor

Internacional e disse que intensificará as ações referentes ao CELIN (Central de linguas).

Sobre a revista de extensão, o Pró-reitor de Extensão destacou que já foi enviada a versão

3  para  a  gráfica  e,  em  breve,  será  distribuída  aos  campi.  Ele  solicitou  apoio  aos

coordenadores para a seleção das pautas para a nova versão. Sobre os informes, Alex da

Silva comentou que o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e

Emprego), referente aos cursos em andamento em Muzambinho e Três Corações, mesmo

sem previsão de pactuação de turmas presenciais, ainda há uma expectativa de oferta de



alguns cursos. Sobre Mulheres Mil, há o desejo de, mesmo com recurso próprio, reativar

o programa. Sobre o Boletim Técnico, Cléber Ávila informou que ainda aguarda o envio

de  propostas  para  a  publicação  do  1º  boletim.  Ainda  há  uma  baixa  demanda  até  o

momento, somente 4 propostas, sendo necessário, pelo menos, 8 para a publicação. A

PROEX ofertou um Curso de licitação e contratos ofertados via ead, com 300 vagas para

região do sul de minas,  foram 166 pessoas capacitadas,  30 reprovados,  evasão de 30

alunos e 59 nem iniciaram. Cléber Ávila comentou sobre os cursos FIC ofertados à APAC

(Associação de Proteção e Assistência ao Condenado) e ao INSS. Na sequência, Roselei

Eleotério  trouxe  as  informações  sobre  o  GPPEX.  Há um grupo  de  trabalho  que  faz

levantamentos  sobre  as  atualizações  do  sistema,  foi  tratado  ainda  que  na  última

capacitação, a participação foi muito baixa. Previsão para o dia 11 de setembro à tarde e

no  dia  12  de  setembro  no  período  da  manhã  para  a  próxima  capacitação,  via  web

conferência. Sobre o PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), Lucas Aarão

trouxe um breve panorama de como está o projeto no IFSULDEMINAS. Em 2016, foi

ofertado um curso para a rede estadual, Curso Gestão do PNAE. Em 2017 também foi

ofertado, com 300 vagas ofertadas. Há pedidos de instituições fora do estado para uma

nova oferta do curso. Sobre o Manual de Gestão do PNAE, há a previsão de impressão

para  os  próximos  30  dias.  Foi  tratado  ainda  que   deve  ser  liberado  novo  TED

(Transferência  Eletrônica  Disponível)  para  a  oferta  de  novo  curso.  Finalizando,  o

presidente  Cléber  Ávila  Barbosa  agradeceu  a  todos  pela  presença  e  participação  na

reunião, declarando-a encerrada às dezesseis horas e quarenta e dois minutos. Eu, Ana

Paula Villela, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, após apreciação,

será enviada a todos os presentes.


