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Ata da 1ª Reunião da Câmara de Extensão Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de
Minas Gerais, realizada em 08 de março de 2018.
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Aos oito dias do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e seis minutos, teve
início a primeira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS. Estiveram presentes nessa
reunião: da reitoria; Cléber Ávila Barbosa, Roselei Eleotério, Alexandro Silva, Juliana Pio, Lucas
Aarão, Nildo Batista e Ana Paula Vilela, do Campus Machado; Lidiany Soares, do Campus
Inconfidentes; Rafael Tenório e Cleiton Lourenço, do Campus Pouso Alegre; Flávio Bastos, do
Campus Muzambinho; Renê Lepiani Dias e Fabiano Fernandes, do Campus Poços de Caldas; Cissa
Silva, do Campus Carmo de Minas; Michele Martins,do Campus Três Corações; José Reinaldo
Berin e Wilson de Cássio Couto. O presidente da reunião Cléber Ávila abriu a reunião agradecendo
aos presentes e ressaltou a relevância da reunião da câmara para deflagrar as ações a serem
desenvolvidas no decorrer do ano. Ele ainda apontou a dificuldade de marcar a data da reunião em
decorrência de aniversário do campus Inconfidentes e feriados municipais. Ele explicou como será o
desenvolvimento da reunião, destacou que a reunião será dividida em três momentos, primeiro
momento de apresentação conjunta e, em um segundo momento a reunião, será segmentada ficando
um grupo do PNAE, outro da Coordenação de Esporte e Câmara e, finalmente, último momento os
grupos que foram segmentados se juntam novamente para que seja dado um panorama de todos os
núcleos. Ele ainda discorreu em linhas gerais a respeito das ações do PNAE e as discussões
acontecidas em Brasília em que o IFSULDEMINAS aparece como destaque na execução do referido
programa, usinas Fotovoltaicas, ele tratou ainda a respeito das Transferências Eletrônicas
Disponíveis - TEDS liberados para execução no decorrer do ano. O Presidente da reunião ainda
apontou as ações do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência - PIBID, da
residência pedagógica e ainda da demanda das Atleticas do IFSULDEMINAS em que devem ser
mais divididas as ações e responsabilidades. Ele apontou os editais de rotina que já estão
acontecendo e que devem acontecer no decorrer do ano e agradeceu a presença de todos. Roselei
Eleotério explicou em qual sala cada núcleo deverá se reunir e que o encerramento acontecerá na
sala de reuniões do prédio administrativo. Assim sendo, os grupos se dividiram para o segundo
momento. Cléber Ávila deu início ao segundo momento da Câmara de Extensão solicitando a
Roselei Eleotério para realizar uma apresentação das ações realizadas pela PROEX no decorrer do
ano, bem como dos dados encaminhados para o relatório de gestão. Roselei Eleotério iniciou
apresentando a abrangência e números dos projetos desenvolvidos. Posteriormente, ela passou a
apresentar os eventos realizados pela Pró-reitoria de extensão, destacando que aconteceram cerca de
dois eventos por dia com destaque para a Feira de Estágios, os Jogos dos Institutos Federais - JIFs e
corridas. Foi apresentado ainda os dados a respeito de estágios, como número de contratações e
contatos com egressos e assessoria internacional, como aplicação de testes de inglês e editais de
mobilidade. Cléber Avila destacou a efetividade das ações realizadas, considerando o baixo custo.
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Reinaldo Berin fez uso da palavra e sugeriu que seja feito um balanço a respeito de como está a
divulgação das ações e como têm sido recebidas pela comunidade. Cléber Avila recebeu
positivamente a sugestão e apontou que medidas já estão sendo tomadas que seja feito isso. Renê
Lepiani destacou que muitas vezes a comunidade externa acessa mais as matérias replicadas a
respeito de ações do IFSULDEMINAS nos sites comerciais. Passou-se então a apresentação de
todos, considerando os novos membros chegados a câmara. Cléber Avila destacou o calendário de
eventos institucionais e solicitou para que não fosse agendado outras atividades para os dias desses
eventos institucionais. Posteriormente, tratou-se do plano de metas da PROEX e ficou estabelecido o
prazo de doze dias para que os campi finalizem o planejamento do plano de metas, assim sendo,
todos devem finalizar no dia 19 de março de 2018. Cléber Ávila tratou da questão dos recursos,
sendo 258 mil reais destinados à extensão e que tem sido descentralizado parcialmente o valor em
formato de custeio, ele pediu o posicionamento dos membros da câmara pela centralização total,
descentralização parcial e descentralização total dos recursos e ainda solicitou que todos se
manifestassem a esse respeito como foi feito no ano anterior. Renê Lepiani mencionou que não foi
repassado 10 mil reais ao campus Muzambinho do que foi previsto no início do ano de 2017. Foi
explicado que esse recurso deve ser usado para ações de extensão, o que foi reforçado por Cléber
Avila que essas ações devem ser alinhadas para a área de extensão e isso vai ser discutido com a
Pró-reitoria de Administração. O presidente da reunião apontou que a descentralização do recurso
deve ser solicitada quando forem publicados os editais. Rafael Tenório mencionou que acredita que
não foi solicitado o valor de descentralização do campus inconfidentes, foi respondido por Cléber
Avila que no fim do ano o que não foi gasto é devolvido ou empenhado em material de eventos.
Caso isso tenha acontecido, pode ser disponibilizado esse material, mas em forma de recurso não é
mais possível. Lidiany Soares destacou que esse recurso tem sido muito útil para a realização de
cursos de Formação Inicial e Continuada - FIC, eventos e bolsas formação e destacou a flexibilidade
do uso desse recurso. Nildo Batista destacou a importância de colocar no plano de metas como será
usado o recurso que for descentralizado. O Pró-Reitor destacou que o Núcleo Institucional de
Pesquisa e Extensão - NIPE não pode tratar somente ações de pesquisa, pois o órgão deve tratar de
pesquisa e extensão. Foi decido que será descentralizado 20 mil reais para cada campus à partir do
dia 09 de março de 2018 e que deve ser solicitada a descentralização pelos campi. Ficou acordado
que cada campus deve pedir material de acordo com a necessidade, deverá ser justificada a
necessidade do uso para que um campus não faça estoque e prejudique o outro. Ficou acordado que
os pedidos devem ser realizados com antecedência e por meio do formulário usado nos anos
anteriores. Cleiton Alves destacou que seja estabelecida uma cota para cada campus para que o
coordenador possa gerir melhor esse recurso. Renê Lepiani destacou que o Núcleos Institucionais de
Pesquisa e Extensão - NIPE do Campus Muzambinho defende a não distribuição igualitária entre os
campi, mas sim de acordo com a produtividade do campus. Cléber Ávila destacou que tal situação já
foi discutida e que devido à produtividade dos campi menores foi dividido de forma igual e que essa
divisão diferenciada já havia solicitada pelo Campus Muzambinho. Cléber Ávila pediu o
posicionamento da câmara sobre tal situação. Flávio Bastos defendeu a divisão igualitária do recurso
faz muita diferença para o desenvolvimento dos campi menores. Nildo Batista destacou que o uso é
eficiente pelos campus menores. Lidiany Soares apontou que para que o recurso seja distribuído de
forma diferenciada deve haver um levantamento de produtividade de como o recurso está sendo
utilizado para que seja distribuído no ano seguinte. Cléber Avila realizou pontuações a respeito do
uso do orçamento da extensão, havendo necessidade de gerenciar tal situação para que o orçamento
seja gasto com ações de extensão, tal pontuação foi apoiada por Cleiton Alves o qual destacou que a
comunidade interna muitas vezes não compreende quais ações compreendem extensão, o que gera
uso inadequado do orçamento destinado à extensão. Lidiany Soares destacou que é necessário que
sejam realizados editais separados de pesquisa e extensão no NIPE e que os avaliadores de extensão
não devem ser pesquisadores. Os representantes do Campus Passos e do Campus Inconfidentes
destacaram que essa divisão já existe nos referidos campi. Renê Lepiani apontou que o NIPE
encontra dificuldade em ter conhecimento dos valores destinados, que tais valores não são
repassados pela direção. Cissa Gabriela Silva aponta que é colocado de 4% do total para o NIPE e,
depois dos editais, é possível saber detalhadamente, sendo estabelecido o valor máximo por projeto
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e que é dividido o valor entre pesquisa e extensão. Cléber Avila, diante da dificuldade apontada por
alguns campi de que há dificuldade de saber o valor que seja destinado ao NIPE de cada campus,
apontou que pode ser realizado uma solicitação da Câmara de Extensão à PROAD do valor, 4%, de
cada campus. Os campi Inconfidentes, Poços de Caldas, Passos e Pouso Alegre colocaram que não
possuem dificuldade em saber o valor. O campus Carmo de Minas destacou que devido ao pouco
recurso do campus os 4% não chega ao GEAPE. Passou-se então a pauta do PIBID, Cléber Ávila
discorreu a respeito das dificuldades enfrentadas pelo programa que esteve em iminência de acabar.
Karla Palmieri destacou o número de bolsistas no último ano e destacou que o programa contribui
para a permanência do aluno e falou sobre o evento realizado pelo PIBID. Ela destacou as boas
experiências do PIBID no ano anterior no evento de encerramento do programa. Ela explicou que
serão publicados dois editais, cada um com 45 mil vagas, sendo um para o PIBID para alunos até a
primeira metade do curso e o segundo para a residência pedagógica para os alunos que estão na
segunda metade do curso. Cléber Avila explanou a respeito da trajetória no PIBID no
IFSULDEMINAS e das dificuldades encontradas. Cissa Gabriela Silva perguntou como serão
enviadas as propostas e foi respondida que será uma única proposta por instituição na qual serão
discriminados as áreas e campi contemplados. Karla Palmieri relatou ainda que o curso de ciências
da computação não foi contemplado nesses editais, ela destacou que em tempos da inclusão digital a
participação desse curso seria fundamental no programa. Cléber Ávila discorreu a respeito das
agendas de reuniões do PIBID com o objetivo de construir esse projetos. Karla Palmieri destacou
que o detalhamento dos itens gastos devem ser previstos de acordo com a planilha de itens e que
cada licenciatura deverá prever esses itens. Cléber Ávila perguntou a respeito da função de
coordenador de gestão, o que foi respondido que esse cargo haverá somente para as instituições com
número maior de bolsistas. Karla Palmieri sugeriu que cada coordenação envie a estimativa de
gastos para que não seja proporcional. Cléber Ávila solicitou a participação de todos na reunião que
acontecerá no dia 09 de março de 2018 e que seja dada atenção a esse projeto. Foi ainda tratada a
questão de quais professores se interessam em submeter projetos. Ficou resolvido que será em
outubro o evento das licenciaturas. Karla Palmieri destacou que realizará a releitura do edital para a
reunião do dia seguinte. A reunião foi interrompida ao meio dia para almoço e retornou ao 13:20. Ao
retornar, foi tratada a questão da descentralização do valor de esporte e cultura e foram submetidas
36 propostas com recurso de 150.000 para atendê-las. Lidiany Soares destacou que os professores
contemplados devem iniciar o processo de seleção de bolsistas e que não esperem descentralizar os
valores para não perder tempo. Cléber Ávila destacou a importância de tal procedimento para dar
celeridade nas atividades do projeto. Ele enfatizou o apoio da Gestão à pasta de esporte e cultura e a
respeito do edital expedição, Nildo Batista destacou o feedback positivo da edição anterior e o apoio
recebido pelos novos prefeitos ao projeto e que a previsão de divulgação do edital é abril do corrente
ano e solicitou aos campi que não tenham participado que participem na atual edição. Cléber Ávila
destacou a importância do Expedição devido a interação e valorização da comunidade. Cleiton
Lourenço destacou o trabalho do professor Mark do Anjos o qual realiza um projeto similar ao
Expedição em países de baixo IDH e solicitou apoio da extensão para tal ação. Renê Lepiani
salientou que no mês de julho os professores terão somente duas semanas de férias e que isso
dificulta para que se interessem em submeter projetos. Foi tratada a questão de troca de aulas entre
professores para que possam participar do Expedição. Passou-se então ao edital de esporte e cultura,
foi informado por Nildo Batista que foram recebidas seis propostas e o resultado sai em 19 de março
de 2018. Foi mencionado que durante a feira de estágios haverá novamente o encontro de empresas
juniores. Foi tratado do edital EVACE que é edital contínuo para esporte e cultura para apoio a
alunos que desejam participar de eventos. Passou-se então a edital IFmulheres, que poderá
contemplar propostas de até 10 mil reais. Passou-se então ao Edital do PNAE, tratou-se do edital de
bolsistas do PNAE, curso a ser dado para a Emater e de mobilidade estudantil. A respeito da revista
de extensão, foi discutido que as matérias já estão em fase de revisão e quem não enviou as
matérias, enviar com urgência. Cléber Ávila destacou que para revista de extensão é fundamental
mostrar projetos que tenham maior integração com a comunidade. Ele apontou que o Reitor usa a
revista de extensão como cartão postal da instituição e que devido a isso nas páginas iniciais da
revista terão uma introdução a respeito do que é o IFSULDEMINAS. Posteriormente, Alexandro
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Silva tratou da feira de estágios, dos números do ano passado e a perspectiva para o ano de 2018.
Foi solicitado aos coordenadores de extensão que façam contato com os professores para que
indique empresas de suas respectivas áreas para participar. Rafael Tenório relatou dificuldades para
dar prosseguimento no andamento da feira e virtude da troca de gestão. Cléber Ávila apontou que a
equipe de gestão que entrar deve dar continuidade nos processos que estão caminhando. A respeito
da pesquisa de acompanhamento de egresso, Alexandro Silva tratou que iniciará no mês de abril e
que já foi repassado para Diretoria de Tecnologia de Informações e Comunicações - DTIC para fazer
as adequações, conforme sugestões dos coordenadores de extensão, falou ainda da importância do
acompanhamento de egressos e que seja divulgada a importância dessa pesquisa para que seja
montado o radar da empregabilidade. Essa pesquisa abrangerá os formados de 2012 a 2016. Cléber
Ávila destacou a importância dessa pesquisa para exibir os resultados da empregabilidade do
Instituto Federal na formação atual. Foi tratada da orientação aos coordenadores de estágios e aos
alunos que acontece semestralmente e do sistema de estágios em que os documentos estão na forma
digital, a previsão para esse sistema entrar em funcionamento é o segundo semestre de 2018.
Lidiany Soares destacou a necessidade do Campus Machado em um sistema de estágios em que as
pastas de estágios estejam somente no formato digital. Com relação ao Jovem Aprendiz, Alexandro
Silva, mencionou que existem 27 alunos contratados e que existem cursos dos Campi Muzambinho,
Três Corações e Machado em processo de validação, Cléber Avila discorreu a respeito do curso de
capacitação de jovens em parceria Banco do Brasil. Alexandro Silva discorreu a respeito da agenda
de orientação de estágio nos campi. Com relação ao intercâmbio de estágios, acontecerá nos campi
Machado, Muzambinho e Inconfidentes no mês de julho. Rafael Tenório relatou que houve retorno
positivo do IFGoiano com relação ao intercambio de estágio do ano anterior. Passou-se então à
pauta de Assessoria Internacional, Rafael Tenório tratou do edital de mobilidade, explicou como
funciona a questão financeira dos alunos contemplados que permanecerão no exterior por um
semestre. Além desse edital, será lançado o edital de Portugal o qual terá seis mil reais para ajudar
os alunos que irão e que o Instituto Politécnico oferece alojamento. Foi tratado ainda do edital do
Perú e da Colombia. Rafael Tenório destacou um convênio com a Universidade de Perudia para dois
alunos e que esses alunos terão alojamento, alimentação e bolsa, tal convênio foi firmado por
intermédio do professor Sérgio Pedini. Ele destacou que foi aberto, em 07 de março de 2018, o
edital do Canadá, esse é um edital do ELAP e para esse edital o aluno deve ter proficiência em
inglês. Ana Paula Vilela destacou que o IFSULDEMINAS indica os alunos para as vagas e eles
devem fazer a prova de proficiência, o que é um dificultador. Foi tratada ainda da questão da
recepção de professores e da recepção dos alunos nos campi. Rafael Tenório tratou ainda que irá em
uma reunião em Belo Horizonte - MG para tratar da abertura do inglês sem fronteiras com os alunos
da educação básica em parceria com a secretaria doe estado. Ana Paula Vilela discorreu ainda a
respeito da recepção dos alunos estrangeiros, que em 2017 foram quatro alunos. Ele destacou que
em 2018 a previsão é a aplicação de mais de 300 testes TOEIC. Foi tratada ainda da dupla
diplomação que cria a oportunidade de um egresso trabalhar no exterior. Rafael Tenório destacou a
recepção do Reitor da República Federativa do Congo e que o mesmo deu retorno positivo a
respeito da estrutura do IFSULDEMINAS e daí a intenção de transformar o Expedição em um
programa internacional. A seguir tratou dos Moçambicanos na instituição que teve uma visibilidade
positiva para a instituição, o que leva a outro patamar. Cléber Avila agradeceu à Assessoria pela
ampliação das atividades. Às 15:00 os núcleos do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE e esportes se juntaram a Câmara para dar retorno das discussões que tiveram no decorrer do
dia. Lucas Aarão dei início discorrendo a respeito do PNAE, do que se trata o programa e que
embora ele seja um complemento, existe uma legislação específica para o mesmo. Diante da
experiência dos Institutos Federais a respeito da execução desse recurso, o IFSULDEMINAS tem
sido referencia nacional no assunto. Ele tratou ainda da reunião em Brasília a respeito da execução
de nova oferta e discorreu do que vai se tratar a oferta do PNAE e que o curso trata do geral até a
parte específica do programa. No segundo semestre a proposta é oferecer 200 vagas, além das vagas
do primeiro semestre. Ele apontou a parceria para ofertar o curso para as prefeituras da região
sudeste e para os institutos federais, em um curso nacional. Finalizou, informando que haverá o
segundo seminário nacional de aquisição de produtos da agricultura familiar. Em Brasília, foi tratada
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da questão da devolução do recuso destinado ao PNAE e das diversas ações que acontecerão em
torno desses cursos. Rogério Robs discorreu da trajetória do PNAE na Rede Federal e disse ainda
que um diferencial grande do recurso é que trabalha ensino, pesquisa e extensão por intermédio da
rede e ainda da atuação no âmbito municipal, estadual e federal. Ele discorreu ainda a respeito do
Cecane e do seu corpo técnico preparado para a realização do monitoramento dos sistemas de
registro de preços. Rogério Robs mencionou que existem projetos de pesquisa que desejam estudar o
PNAE, isso além de trabalhos de mestrado e doutorado a respeito o que fez com que o
IFSULDEMINAS evoluísse em politicas públicas. Ele discorreu a respeito da interação através do
seminário nacional do PNAE, apontou que o Sistema de Referêncial de Preços foi bastante discutido
e da necessidade de sua institucionalização como política pública do PNAE e que não seja
executado somente por aqueles que se identificaram com o programa. Camila Codonho e Maria do
Socorro Coelho destacou que existia um colegiado para tal tema para que o programa não se perca
caso os funcionários que o assumem deixem a instituição. O presidente destacou que isso já vem
sido colocado nas pautas do Colégio de Dirigentes e que no curso atual mais servidores do
IFSULDEMINAS devem se apropriar desse trabalho. Rogerio Robs destacou que ainda há muito a
se fazer com relação ao Programa de Aquisição de Alimentos - PAA que está ainda “engatinhando”.
Wanderley Pereira destacou o caso do campus Três Corações que possui limitações devido ao fato
de o campus não possuir restaurante e que a comida é terceirizada. Rogério Robs destacou que os
restaurantes terceirizados não são problemas mas sim soluções, pois por meio do recurso do PNAE é
possível pagar duas das três refeições no referido campus. Cléber Ávila encerrou a pauta do PNAE
agradecendo a equipe e garantindo que as questões solicitadas serão encaminhadas. Passou então a
palavra a Fabiano Fernandes para que fosse tratada a pauta de esporte e cultura, ele apontou que as
modalidades coletivas têm maior aderência, porém as modalidades individuais devem ter maior
incentivo, pois tem mostrado bons resultados e diante disso solicitou que seja feito um dia de
treinamento dessas modalidades com objetivo motivacional. A respeito do JIF local, ele segue a
mesma linha do JF nacional, feita a classificação, segue-se para a fase regional e posteriormente a
nacional que acontecerá no Ceará e que os laboratórios do Campus Muzambinho estão abertos para
avaliação física dos atletas. Tratou-se ainda dos jogos dos servidores que foi adiado devido a uma
fatalidade e acontecerá em nova data no dia 29 de setembro ou 10 de novembro de 2018. Cléber
Ávila enfatizou os 10 anos dos institutos federais e que, nos eventos, esse selo deve ser utilizado.
Fabiano Fernandes solicitou a mobilização para a utilização do selo. Posteriormente, falou-se a
respeito da corrida, que ocorreu nos anos 2015, 2016 e 2017, para o ano de 2018 serão pleiteadas
1600 vagas e que exite uma proposta com a veterinária de acontecer uma etapa de corrida de
cachorros. Foi mencionado que medalha terá o selo dos 10 anos dos institutos federais. Ele ainda
tratou da institucionalização das Atleticas e que já existe uma resolução em andamento para que os
alunos dos cursos superiores possam participar dos eventos de esportes por intermédio das Atleticas
que existem em todos os campi. Cléber Ávila acrescentou que isso foi uma solicitação dos alunos do
campus Pouso Alegre e que foi considerada positiva pela gestão. Cléber Ávila agradeceu o apoio de
Fabiano Fernandes com relação à pauta de esportes e pelo compromisso institucional. Nildo Batista
tratou posteriormente da do Festival de Cultura, o qual será comemorativo dos dez anos dos
institutos federais e que nos projetos submetidos ao edital de esporte e cultura serão pontuadas as
propostas que possuem como objetivo levar os alunos no JIF ou Festival de Esporte e Cultura. Ele
tratou ainda de um projeto que se chama Corredor Cultural. Passou-se então aos informes: Encontro
de prefeitos que acontecerá em Pouso Alegre, Curso de Licitações e Contratos, Encontro das
empresas juniores, migração do GPPEX para o SUAP e que diante disso não terá continuidade o GT
de alterações do GPPEX. Com relação ao PRONATEC e Mulheres Mil ainda não há horizontes e
com relação à Feira do Cerrado haverá participação do IFSULDEMINAS nos dias 21 e 22 de março
de 2018. Finalmente, Cléber Ávila solicitou uma agenda em todos os NIPEs para encaminhamento
dos assuntos tratados na Câmara de Extensão e ouvir o que esses núcleos têm a dizer e que melhores
datas devem ser discutidas. Nada mais havendo a tratar, Cléber Ávila agradeceu a presença e
participação de todos e ressaltou a quantidade e efetividade das ações a serem executadas no
decorrer do ano e destacou a importância de essa reunião acontecer presencialmente, a reunião foi
encerrada às 17 horas e ficou definido que data da próxima reunião será informada por e-mail. Eu,
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Juliana do Carmo Jesus Pio, Secretária Executiva lavrei a presente Ata, que após apreciação, será
assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 08 de março de 2018.

