
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais
Av. Vicente Simões, 1111  Bairro Nova Pouso Alegre–37550-000 - Pouso Alegre/MG

Fone: (35) 3449-6186/ E-mail: reitoria@ifsuldeminas.edu.br

                               

Ata  da 2ª  Reunião  da  Câmara de extensão do Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 16 de junho de 2016.

Aos dezesseis dias do mês de junho, às nove horas e vinte minutos reuniram-se na sala de reuniões
do Campus Machado os membros da Câmara de Extensão com a finalidade de apresentar as ações
realizadas e a programação para o segundo semestre: Estiveram presentes, representando a Pró-
Reitoria de Extensão: Gustavo Cássio de Moraes, Roselei Eleotério, Lucas Rezende Aarão, Nildo
Batista, Cléber Ávila, Narayama Bregagnoli; Representando o Campus Muzambinho: Délcio Bueno
da Silva;  Representando o Campus Poços de Caldas:  Cissa Gabriela  da Silva,  Helessi  Fabrícia
Pereira; representando o Campus Pouso Alegre: Yuri Vilas Boas Ortigara; Representando o Campus
Passos: Carolina Cau Sposito; Representando o Campus Machado: Lidiane Santos Soares, Silvana
da Silva;  Representando o Campus Inconfidentes:  Paula Cleonice Coelho, Cleiton Lourenço de
Oliveira;  Representando  o  Campus  Avançado  de  Três  Corações:  José  Reinaldo  Ferreira;
Representando  o  Campus  Avançado  de  Carmo  de  Minas:  Lilian  Vanessa  Silva.  A reunião  foi
presidida pelo Pró-Reitor de Extensão, Professor Cléber Ávila Barbosa, que iniciou agradecendo a
presença de todos e reforçou o caráter de trabalho intenso que tem a Câmara. Falou da satisfação
pelos andamentos da última reunião. Todos os encaminhamentos dados foram efetivados. Falou do
apoio do Reitor aos eventos de extensão. Prosseguiu falando da participação do instituto nos JIFs,
foram mais de 400 participantes em Inconfidentes e Pouso Alegre.  Panorama externo: falou da
expectativa de mudança da linha de governo, que impacta diretamente o Instituto. Falou da portaria
17 da SETEC que trata das atividades de extensão. Comissão da normativa vai se reunir em agosto
para  discussões  acerca  da  pontuação das  atividades  de extensão.  Prosseguiu  informando que  o
Reitor  Marcelo Bregagnoli  propôs um fórum de Reitorias  dos  Institutos Federais  no dia  22 de
junho, com a presença do presidente do CONIF, para traçar horizontes de interlocução com governo
do Estado e SETEC, além de discutir formas de integração e articulação de demandas. Sobre cortes
no orçamento: informou que esse ano ainda não está previsto, mas assim como ocorreu no ano
passado  pode  haver  também  e  que  por  isso  o  planejamento  deve  ser  feito  levando-se  em
consideração essa  possibilidade.  Passado o panorama,  Cléber  seguiu  para  as  apresentações  das
atividades desempenhadas em cada Campus. Lidiane apresentou os editais abertos em Machado,
falou do agendamento de eventos para disponibilização de estrutura. Nesse primeiro semestre de
2016 foram 24 eventos, com o total de 207 horas de carga horária. Foram realizadas 10 palestras.
Gapes com 23 grupos já instaladas, além de 4 novos, 89 cursos do Pronatec com conclusão em
junho de 2016. Atualmente são duas empresas juniores no Campus, de administração IFEMAC e
agronomia AGROVANTEC, que promovem cursos, dias de campo, etc. Cissa do Campus Poços de
Caldas informou que foram 9 eventos de extensão; a oferta de cursos FIC está em fase de definição
de vagas e carga horária, serão no CAIC, que cedeu 6 salas para o Instituto; Mostra de estágios:
falou da importância de socializar o que os estagiários vivenciaram. Empresas juniores, foram dois
aprovados no edital, estão em fase de cotação de preços, definição de serviços a serem oferecidos e
finalização do estatuto. Pronatec: foram 9 cursos oferecidos; Esporte e lazer: foi realizado dia do
esporte e cultura. Por fim apresentou os projetos sem fomento. Prosseguindo, Yuri apresentou os
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dados do Campus Pouso Alegre: 15 projetos por meio de editais  internos,  citou os eventos em
andamento  e  os  cursos  FIC  ofertados.  Prosseguindo,  Délcio  apresentou  os  dados  do  Campus
Muzambinho, segundo ele, o NIPE não tem controle dos eventos de extensão realizados, além de
não ter coordenador de extensão e devido à grande quantidade de eventos realizados. Conseguiu
fazer o levantamento de 79 projetos com grande participação de Educação Física e agronomia.
Enumerou cerca de 40 eventos, que também não estão cadastrados no NIPE. Informou que o edital
02-2016 com verba da Pró-Reitoria de Extensão está em fase de avaliação de projetos. Cléber falou
da  importância  de  fortalecimento  da  extensão  no  NIPE,  “seria   imprescindível  incluí-lo  nas
atividades do NIPE”. Próximo, José Reinaldo, representando o Campus de Três Corações, falou do
convênio com SAMU, com curso de 108h em urgência e emergência com vagas em Lavras, Três
Corações, São Lourenço, Itajubá e Varginha: falou do curso de práticas teatrais para professores:
contadores de história, realizado pela secretaria de educação com parceria com IFSULDEMINAS,
falou do Dia da Cultura com envolvimento da comunidade local, Feira do Livro de Campanha,
envolvimento  do  Campus  com  apresentação  de  peça.  Gincana  Ifsustentável,  Campanha  do
Agasalho,  teatro  IFtrico  –  via  edital  interno.  Do  Pronatec  foram 13  cursos  finalizados,  9  em
andamento com 600 vagas oferecidas. Prosseguindo, Lilian de Carmo de Minas, falou do Dia da
Cultura – com oficinas e cursos, apresentação na Praça da cidade, esporte – projeto Bola de Ouro,
participação nos JIFs, edital interno aprovando 6 projetos de extensão que estão em execução.  2
projetos de extensão no eixo cultura pelo edital de esporte e cultura. Eventos – destaque para fórum
de  integração  empresa-escola,  Zika  Zero,  campanha  do  agasalho,  palestra  motivacional,  arraiá.
Próximo:  Clayton,  do  Campus  Inconfidentes:  375  estágios  realizados  no  ano  em empresas  da
região. Foram 17 Cursos FIC com 170 vagas ofertadas. Eventos de extensão até então 25 realizados,
11 eventos previstos para o resto do ano. Expedição IF com 3 projetos aprovados, 38 projetos em
execução (2015 e 2016) dos editais de projetos envolvendo R$ 130.723,00, falou das parcerias com
empresas Sakata, Grupo Agro, Avant e Syngenta. Prosseguindo, Carol do Campus Passos comentou
sobre problemas no ano passado, da demora em realização dos projetos após a liberação da verba,
para os projetos desse ano, começaram a se preparar em novembro de 2015, para a partir de março
realizar  as  ações.  Fizeram parceria  com FADEMA pra  agilizar  processos  de  compra.  Projetos
aprovados  –  R$ 35  mil  total  em 9  projetos  em todas  as  áreas  ofertadas  no  Campus.  Eventos
aprovados – 13 no valor total de R$ 15 mil reais, a maioria sendo realizada no segundo semestre.
Foram 9 projetos aprovados sem recurso, visitas técnicas passaram a ser cadastradas pelo NIPE no
gppex,  cursos  FIC –  mantiveram apenas  o  institucional.  A reunião  prosseguiu  à  tarde  com os
encaminhamentos da Pró-Reitoria de Extensão. Heliese falou da organização do Festival de Arte e
Cultura em Poços de Caldas, está verificando as atrações externas e discutindo sobre a quantidade
de dias 2 ou 3. Faltando definir número de alunos participantes. Encaminhamento será até quarta-
feira da definição das datas. Alex e Carol falaram sobre a 4ª feira de estágio – oportunidade de
estágios, empregos e trainees para os estudantes. Estão procurando empresas interessadas por áreas
referentes aos cursos, faltando 4 áreas, química, educação física, mecânica e logística. Alex pediu
colaboração  dos  campi  para  essa  tarefa.  Serão  ofertados  minicursos.  Alex  salientou  o  grande
envolvimento dos coordenadores de curso. A palestra de abertura será pelo Sebrae, Cléber falou que
o palestrante de abertura pode ser sugerido. Jovem Aprendiz, Cléber falou da importância – linha de
interlocução com a sociedade, será um divisor de águas no departamento de estágio e egressos.
Parceria com MTE em dezembro de 2015, foi validado o curso técnico em administração, os outros
estão em avaliação. Alex está visitando empresas, para participar, o aluno deve estar estudando à
noite e ficará na empresa 4 ou 6 horas por dia, recebendo salário mínimo proporcional. Início será
em 2017 e alguns em agosto desse ano. O Campus fará indicação de alunos e a empresa selecionará
entre os indicados, os alunos deverão ter entre 16 e 24 anos e estar matriculado em Curso técnico
subsequente. Alex apresentou as empresas que já fecharam parceria: CIMED, Rede de Farmácias
Pague Menos, Lojas CEM, Loja Americanas, Cooxupé.  Expedição IF, Cléber traçou o histórico do
edital.  Início do programa será em julho.  Foram 10 propostas.  Roselei  e Nildo apresentaram o
material  de  divulgação.  Serão  nove  cidades  participantes,  a  contrapartida  das  prefeituras  será
alimentação e  hospedagem – cada equipe será  constituída de dois servidores  e  oito  discentes.



Nildo e Roselei estão fazendo visitas precursoras nas cidades contempladas para verificar melhor a
necessidade de cada uma e ajustar projeto.  Sete dessas propostas serão executadas em julho e 2 em
agosto. Cléber falou do Pibid – falou de sua importância e dos problemas de renovação das bolsas,
são no momento 130 bolsas para alunos, vão tentar avançar na manutenção dos campi existentes e
avançar para os novos. Narayama e Ana Paula apresentaram dados da assessoria internacional – são
57 convênios firmados com universidades do mundo todo, 2 desses foram assinados esse ano.  No
momento universidades estrangeiras não estão aceitando muitos alunos devido ao fim do Ciência
sem Fronteira. Narayama falou do TOEFL ITP nos campi – Machado, Muzambinho, Inconfidentes,
Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas. São 170 vagas . O teste faz parte do programa Inglês sem
Fronteira para alunos de cursos de nível superior e servidores. TOEIC Bridge para cursos técnicos,
incluindo EAD. São 500 provas  disponíveis  para  o instituto,  previsão  de aplicação a  partir  de
setembro. Será um diagnóstico de conhecimento do idioma inglês. Chamada será em agosto. 30
servidores do instituto fizeram treinamento para aplicar a prova. Edital de mobilidade – 30 alunos
para 1 semestre letivo, viajarão em agosto e voltarão em dezembro. Chamada ELAP, convênio com
Conif  oferecendo  vagas  para  alunos  de  institutos  federais  em  instituição  do  Canadá,  O
IFSULDEMINAS teve 1 aluno selecionado do Campus Inconfidentes, resultado sobre aceitação
será ainda no mês de junho. Edital intercâmbio Portugal, serão 3 vagas para o Instituto Politécnico
de Bragança. Inscrições serão até 17 de junho, não prevê pagamento de bolsas, passaporte, visto ou
outro auxílio. E-tec idiomas, módulo II de inglês com 450 vagas para alunos e servidores. E 300
vagas  para  espanhol.   E-tec idiomas,  convênio  com o instituto para os  alunos da rede  pública
estadual. Serão 50.000 vagas para alunos e professores da rede. Cléber explicou que demanda pode
ser atendido por etapas devido ao universo muito grande de vagas. Na reunião do dia 22 de junho
com  Secretaria  de  Educação  do  Estado  de  Minas  Gerais  será  proposto  projeto  piloto  com  8
superintendências. Adesão ao NUMIES – núcleo mineiro de internacionalização das IES. Parceria
com empresas estrangeiras. A instituição participante assinará termo para troca de conhecimento,
parcerias. Pronatec - cursos de curta duração. Sônia falou da oferta de cursos em São Paulo, pois o
IFSP não pôde oferecer por questões internas. Falta finalizar alguns cursos técnicos em 2017, falou
das dificuldades de oferecimento de cursos devido à situação de vulnerabilidade alta dos alunos e da
dificuldade de liberação orçamentária e financeira.  Sônia apresentou os cursos ofertados. JIFs e
corrida de rua: Lucas apresentou um balanço, falou que Reitor Marcelo Bregagnoli desde a posse
queria reforçar a área de Esporte, Cultura e Lazer, Dia do Esporte 14-04, Dia da Arte e Cultura 18-
05, participação de todos os campi promovendo interação entre comunidade e discentes, falou do
JIF  regional  que  ainda  não  tem  definição  de  local.  JIF  em  Pouso  Alegre  contou  com  108
participantes, 22 professores, 2 técnicos desportivos e 12 estagiários. JIF em Inconfidentes com 401
alunos participantes, 11 professores, 2 técnicos desportivos, 12 estagiários, participação total de 509
alunos, 8 campi participantes.  Lucas prosseguiu falando sobre o Circuito IFsuldeminas de corrida,
ideia  é  realizar  uma  etapa  em  cada  Campus.  Primeira  etapa  experimental  foi  em  2015  em
Muzambinho, em 2016 serão realizadas etapas em Muzambinho e em Pouso alegre.  Para 2017
Passos  também  contará  com  uma  edição.  Com  premiação  por  categoria:  servidores,  alunos,
comunidade  externa.  Destacou  o  trabalho  de  Dênis  na  coordenação  de  esporte  e  Nildo  na
coordenação  de  eventos.  Cléber  parabenizou  o  trabalho  de  Lucas  e  Nildo.   Finalizando  com
informes sobre a Revista de Extensão e Boletim Técnico. Cléber falou da distinção da revista e do
boletim, revista é para divulgação das ações, Boletim Técnico trará contribuição técnica para a
comunidade, de como produzir, a forma de conduzir preparo, será uma publicação mais cientifica,
que chegará a produtores e empresas. Rose apresentou a revista de extensão anterior e a atual e
Nildo  falou  da  seleção  de  trabalhos.  A edição  atual  está  na  fase  de  seleção  das  matérias,  os
calendários foram enviados para todos os membros mas o cronograma foi atropelado, atrasando a
publicação, que deve sair em julho. Nildo pediu para todos os campi tentarem cumprir prazo ou
então avisar caso ocorra algum imprevisto.  Dia 22-08 é o prazo para envio para a Reitoria do
material  pronto.  Depois  de  chegar  à  Reitoria,  farão  reunião  com todos  para  fazer  ajustes  das
matérias.  Cléber  parabenizou Nildo pelo trabalho.   Próximo item: Boletim Técnico:  Gustavo e
Lucas  apresentaram a  nova  publicação  da  Pró-Reitoria  de  Extensão,  os  trabalhos  deverão  ser



enviados diretamente pela plataforma, até o momento são 90 avaliadores cadastrados que farão
avaliação  às  cegas,  os  trabalhos  serão  publicados  por  ordem  de  aprovação.  Nildo  falou  do
fechamento do edital PNAE, foram 6 submissões para um valor total de R$ 50.000 para serem
distribuídos. Às 16:00, o Presidente da Câmara de Extensão, Cléber agradeceu a presença de todos e
declarou  encerrada  a  reunião.  Eu,  Gustavo  Cássio  de  Moraes,  Secretário  Executivo,  lavrei  a
presente ata que, após apreciação, será enviada a todos os presentes.


