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Ata  da  3ª  Reunião  da  Câmara  de  Extensão  Instituto
Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  do  Sul  de
Minas Gerais, realizada em 07 de dezembro de 2017.

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e dois minutos,
teve início a terceira reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS. Estiveram presentes
nessa reunião da reitoria: Cléber Ávila Barbosa, Roselei Eleotério, Alexandro Silva, Juliana Pio,
Juliana  Ramos,  Lucas  Aarão,  Nildo  Batista  e  Ana  paula  Vilela,  do  Campus  Machado:  Lidiany
Soares,  do Campus Inconfidentes:  Rafael  Tenório,  do Campus Pouso Alegre:  Flávio Bastos,  do
Campus Muzambinho: Wonder Higino e Fabiano Fernandes, do Campus Poços de Caldas: Cissa
Silva,  do Campus Carmo de Minas: Michele Ribeiro,  do Campus Três Corações: José Reinaldo
Berin  O presidente da reunião Cléber Ávila abriu a reunião agradecendo aos presentes e ressaltou a
relevância da reunião dessa reunião da câmara como sendo momento de fazer um balanço do que foi
feito no decorrer do ano discutir os desdobramentos das ações realizadas e aplicação dos recursos.
Ele ainda tratou da realidade atual  da instituição,  do cenário para 2018 e das dificuldades com
transporte enfrentadas. Cléber Ávila deu as boas vindas aos novos membros da câmara e apresentou
o  perfil  da  câmara  aos  mesmos  e  agradeceu  a  acolhida  do  Campus  Machado.  Ele  tratou  da
participação da instituição na REDE TEC e do reconhecimento da instituição em nível nacional e
apontou a realização do JIF - Jogos dos Institutos Federais na cidade de Poços de Caldas. Ele tratou
das captações para 2018 e destacou que a instituição conseguiu captar mais que o dobro previsto na
LOA – Lei Orçamentária Anual. O Pró-reitor tratou do Dia Escolar realizado pela pró-reitoria de
Ensino, uma vez por semestre, e reforçou que a pró-reitoria de extensão apoia esse dia que será
considerado letivo, ações devem ser propostas para esse dia para os alunos. Cissa Silva destacou que
no formato atual os Técnicos não poderão participar e ainda destacou que está preocupada com a
logística do evento, pois são poucos servidores para um número de alunos, o que foi respondido por
Cléber  Avila  que  essa  não  é  uma atividade  exclusiva  da  pesquisa  e  extensão,  que  isso  é  uma
atividade institucional e que deve haver um trabalho em equipe e que sejam somados esforços para
organizar tal logística. De acordo com o presidente da câmara, a função da PROEX – Pró-reitoria de
Extensão nessa ação é de apoio e não para assumir a ação como um todo e que as coordenações
devem participar do dia escolar e não devem assumir a responsabilidade de como será organizada a
logística para a realização das atividades com os alunos. Cléber Ávila tratou ainda da implantação
de um protocolo central na Reitoria para tratar da uniformização da documentação institucional,
falou ainda de que um dos ônibus do Campus Poços de Caldas estará a disposição da reitoria para
atender os campus avançados bem como as ações da Reitoria. Ele ainda tratou da disponibilização
de máquinas copiadoras para a realização de reografias e que em cada campus deve ser decidido
quem estará a frente dessa atividade de reprografia, se serão só grêmios ou empresas juniores. O
presidente discorreu ainda sobre as comemorações dos 100 anos do Campus Inconfidentes e da
abertura na Assembleia Legislativa com destaque para a participação dos servidores em tal evento.
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Cléber  Ávila  tratou  ainda  do  apoio  às  ações  do  PIBID –  Programa Institucional  de  Bolsas  de
Iniciação à Docência dentro da instituição e de sua inserção enquanto ação de extensão, solicitou
ainda engajamento nessa ação. Tratados os assuntos supracitados, passou-se para a apresentação dos
membros da câmara aos novos membros. Karla Palmiere, atual coordenadora de gestão do PIBID,
esteve presente na reunião e se apresentou enquanto, ela ainda tratou das ações desse programa com
destaque para o encontro do PIBID e das licenciaturas no Campus Muzambinho. Ela ainda tratou da
situação  atual  do  PIBID  que  é  instável,  considerando  que  não  se  sabe  se  o  programa  terá
continuidade e que acontece na data de hoje, que já exitem manifestações junto a Capes por um
novo edital do programa, considerando que os alunos das escolas contempladas gostam muito do
programa,  ela  ressaltou  ainda  que  o  IFSULDEMINAS está  participando  das  manifestações  via
internet em prol da continuidade do programa e solicitou contribuição de todos por meio de uma
manifestação na página da instituição para que ele seja prorrogado. Cléber Ávila tratou ainda da
importância desse programa para residência pedagógica e Karla Palmiere ressaltou que tal alteração
seria uma precarização do sistema e que atualmente a instituição conta com 110 bolsas no programa.
Cléber  Ávila  apontou  as  dificuldades  de  recursos  e  que  não  foi  possível  oferecer  bolsa  ao
coordenador do PIBID na instituição e que tal projeto demanda extensivo valor financeiro o que
dificulta a execução programa institucionalmente. Foi tratado da viabilidade de a pró-reitoria entrar
com bolsas dentro do programa, considerando as dificuldades financeiras da instituição e da Capes
para dar continuidade do programa. A seguir tratou-se da questão das publicações realizadas no
decorrer do ano, com destaque para o livro Pipocas Pedagógicas de autoria dos alunos do PIBID.
Passou-se então a um balanço da aplicação dos recursos no decorrer do ano. A Coordenadora de
Extensão, Lidiany Soares, do Campus Machado deu início à apresentação do balanço das ações do
seu  respectivo  campus  em  2017.  Ela  destacou  que  foi  um  ano  muito  intenso  do  campus,
considerando que foi ano comemorativo, ela exibiu o calendário de eventos do campus, discorreu
sobre a disponibilização de certificados no site, o estabelecimento de contrato com os egressos e
finalmente o relatório de egressos e tratou ainda do  acompanhamento de egressos. Cléber Ávila
destacou a importância do contato com os egressos dos últimos cinco anos, pois serão eles que darão
feedback do instituto federal na formação atual. Lidiany Soares destacou que em 2017 foi produtiva
na área de esporte e lazer e que houve avanço nessa área. Passou então à apresentação do Campus
Três Corações realizada pelo Coordenador de Extensão Reinaldo Berin, ele destacou as dificuldades
do campus em virtude do quantitativo pequeno de servidores e destacou os principais eventos como:
a feira do livro, o dia da cultura, festa junina e os principais projetos desenvolvidos. Ele destacou
ainda o café empresarial realizado em agosto que contribuiu na busca de espaço para estágios. Berin
informou preocupação com o quantitativo de alunos para fazer estágio e, devido ao porte mediano
da cidade, não haver empresas suficientes para alocar todos os alunos. Ele discorreu ainda a respeito
da  Feira  de  Ciência  e  Conhecimento,  Semana  Cultural  e  Coral  Vozes  dos  Corações.  Berin
apresentou ainda as necessidades do coral para 2018 como uniforme, renovação de bolsas e apoio
para gravação de cd. Ele tratou da visibilidade do instituto por meio do coral, que tal ação abre
portas. A seguir ele falou da execução dos cursos FIC no campus e do parlamento jovem. A seguir
Wonder  Higino  prosseguiu  as  apresentações,  apresentando  as  ações  acontecidas  no  Campus
Muzambinho com destaque para  a  Femagri,  Qualigim,  para  a  atuação do núcleo de  línguas  do
campus e para as palestras relacionadas à violência contra a mulher. Ele tratou ainda do uso do valor
descentralizado para o investimento na nova sede do NIPE – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e
Extensão,  compra  de  mesas  e  cadeiras.  Passou-se  então  a  apresentação  de  Cissa  Silva,  a  qual
apresentou as ações ocorridas no Campus Poços de Caldas, ela iniciou que a respeito do recursos
descentralizado  que  foram  usados  12  mil  reais  para  cursos  FIC  –  Curso  de  Formação  Inicial
Continuada e 8 mil reais para eventos de extensão. Ela destacou as ações realizadas com populações
de risco, sobretudo por meio dos cursos FIC ofertados, como o de auxiliar administrativo, Festão de
projetos culturais, manicure, recepcionista de hotel e servente de pedreiro. Cléber Ávila ao final da
apresentação de Cissa Silva manifestou favoravelmente aos eventos acontecidos no campus Poços
de Caldas, considerando que o campus caminhou em todos os eixos. Flávio Bastos apresentou as
ações ocorridas no Campus Pouso Alegre, destacando os cursos FIC ministrados. Ao meio dia a
reunião foi interrompida para almoço e retornou às 13h. A segunda parte da reunião teve início com
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a apresentação das ações acontecidas no campus Inconfidentes por Rafael Tenório. Ele destacou o
centenário do campus, mostrou a todos o site do centenário e posteriormente apresentou os projetos
ocorridos  no  decorrer  do  ano,  mostrando-se  favorável  que  ocorra  novamente  o  intercâmbio  de
estágios, avaliando o que ocorreu no corrente ano como sendo positivo. Rafael Tenório ponderou
que, a partir  do ano de 2018, é proposta do campus a execução de cursos FIC. Finalmente, ele
apresentou  uma  perspectiva  de  eventos  para  2018.  Passou-se  então  a  apresentação  do  Campus
Carmo de Minas por Michele Martins, ela destacou que o campus é ainda pequeno. Ela deu início a
apresentação do calendário de eventos do ano de 2017 com Dia da Cultura, Festa Junina, Fórum de
Integração Empresa/Escola, Mostra de Profissões, Novembro Negro e estágio Jovem Aprendiz. Ela
ainda apresentou os  projetos  de extensão acontecidos  no decorrer  do ano com destaque para  o
projeto Escola de Esportes: Construindo Campeões. Posteriormente, ela apresentou os cursos FIC
acontecidos  no  decorrer  do  ano  de  média  e  pequena  duração.  Cléber  Ávila  elogiou  os
encaminhamentos  das  ações  de  extensão  nos  campi  avançados,  sobretudo  com  a  presença  da
comunidade dentro da instituição.  Ele destacou que,  considerando o número de funcionários do
campus, é reconhecidamente o avanço do campus Carmo de Minas, não só em termo de estrutura
como também em projeto pedagógico. Posteriormente, passou-se a palavra para Roselei Eleotério, a
qual tratou da solicitação de dados necessários para o relatório de gestão, ficou definido a data de 15
de dezembro para o envio de dados para a elaboração do Relatório de Gestão. Ela posteriormente
abriu para sugestões a respeito das planilhas enviadas. Flávio Bastos sugeriu que a planilha seja
enviada no início do ano para que fosse sendo preenchida no decorrer do ano, na medida em que as
ações são realizados. Cléber Ávila questionou se os dados são somente quantitativos, o qual foi
respondido que não, que havia dados específicos dos projetos com destaque para as principais ações.
Não havendo mais dúvidas a respeito do preenchimento de dados a respeito do Relatório de Gestão,
foi tratado do plano de metas da PROEX, o qual está disponível na página da Pró-reitoria. O Pró-
Reitor passou então aos eixos desse plano de metas para que cada representante apresentasse as
ações executadas. Iniciou-se pela apresentação das ações do PRONATEC - Programa Nacional de
Acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego,  Clayton  Mendes  realizou  uma  retrospectiva  breve  do
programa no decorrer do ano, Lucas Aarão tratou dos TED – Transferência Eletrônica Disponível
executados  no  decorrer  do  ano e  falou  ainda  do bom trabalho na  execução desses  recursos  no
decorrer o que trouxe bônus à instituição, Cléber Ávila apontou que foi um ano intenso de atividades
e com evasão abaixo da praticada na rede.  Clayton Mendes tratou da finalização dos cursos da
última pactuação e das ações que estão ainda sendo executadas. Ele agradeceu o apoio da PROEX
para que o programa alcançasse os patamares que alcançou. Clayton Mendes abordou ainda que os
formatos  de  execução dos  cursos  podem ser  alterados,  sobretudo da  modalidade  EAD.  Roselei
Eleotério  realizou uma apresentação referente  aos  editais  executados  no  decorrer  do  ano  como
Editais 51, 52 e 47/2016. Lucas Aarão apontou que o novo edital trouxe alterações como maior
pontuação para empresas que já existem de forma voluntária e que empresas que não executarem os
recursos no decorrer do não poderão concorrer ao edital do ano seguinte. Nildo Batista realizou
pontuações a respeito do Programa Expedição que está colhendo frutos, visto que já existe demanda
de  que  ocorra  novamente  e  solicitou  sugestões  para  o  próximo ano,  tanto  de  cidade  como de
projetos. Lidiany Soares perguntou se existe a possibilidade que ocorra nas mesmas cidades onde
ocorreram esse ano, o que foi respondido que sim, que existe essa possibilidade, pois no Campus
Machado isso é uma expectativa por parte dos alunos participantes. Roselei Eleotério destacou ainda
os editais de 2017 a saber: 42, 22 e 06. Ela tratou da publicação da revista de extensão e dos livros
por intermédio do edital 09/2015 e Manual do PNAE. Tratou-se então da publicação da revista de
extensão do próximo ano e foi solicitado o encaminhamento com as reportagens para a Ascom.
Cléber Ávila apontou que a revista de extensão se tornou um orgulho para a instituição. Passou-se
então a apresentação do Coordenador de Esportes, Fabiano Fernandes, o qual apresentou as ações de
esportes com destaque para o JIFs e a corrida de rua. De acordo com ele, foi destaque a formação de
equipes institucionais com alunos de campus variados em uma mesma equipe. Fabiano Fernandes
tratou ainda do treinamento à longo prazo para uma boa representatividade no JIF de 2018. Cléber
Ávila realizou um relatório das medalhas obtidas do JIFs nacional e chegou-se ao consenso de um
mesmo aluno não atuar em mais que duas modalidades. Foi realizada uma retrospectiva do JIFs
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nacional em que Fabiano Fernandes, Lucas Aarão e Cléber Ávila apontaram os destaques. Cléber
Ávila  e  Roselei  Eleotério  agradeceram ao Campus  Machado por  terem abraçado  o  Festival  de
Cultura. Cléber Ávila destacou que nosso principal defensor deve ser a sociedade e que ações que
trazem a comunidade para dentro da instituição devem ser valorizadas. Foi tratado ainda dos Jogos
dos servidores que acontecerá no campus Poços de caldas, Cléber Ávila solicitou mobilização da
equipe para que ação de concretize. Fabiano Fernandes destacou as etapas da corrida de rua nos
campi e apresentou as perspectivas para 2018. Passou-se então à apresentação de Alexandro Silva a
respeito de Estágios e egressos, ele tratou das reuniões de estágios para a constituição de uma equipe
coesa e estágios prático e vivência. Ele apresentou ainda os números de estágios obrigatórios e não
obrigatórios,  tratou  do  intercâmbio  de  estágios  com  a  FUCAM  –  Fundação  Educacional  Caio
Martins e com o IFGOIANO – Instituto Federal Goiano. Posteriormente, foi tratado dos convênios
formalizados  no  decorrer  do  ano  que  totalizam 195.  Finalmente  apresentou  as  contratações  do
Jovem  Aprendiz.  A  respeito  dos  egressos,  Alexandro  Silva  apontou  que  a  análise  que  será
apresentada  a  respeito  dos  egressos  na  instituição  para  avaliar  ensino,  pesquisa  e  extensão.
Finalmente, destacou o sucesso da Feira de Estágios que contou com 62 empresas ed recorde e
público. Ele apresentou ainda que a 6 edição da Feira de estágios ocorrerá no Campus Inconfidentes
conforme já foi acordado. Cléber Ávila apontou que expressiva maioria querem voltar a participar
da  Feira  e  que  muitos  alunos  que estão sendo contratados.  Lidiany Soares  enfatizou ainda  que
professores dedicaram uma aula para ensinar aos alunos a elaborar currículos. Rafael Tenório e Ana
Paula  Vilela  apresentaram  as  ações  da  Assessoria  Internacional  e  o  andamento  dos  editais  no
decorrer  do  ano.  Eles  ainda  apresentaram as  perspectivas  de  editais  para  o  ano  de  2018.  Eles
trataram do recebimento de alunos estrangeiros e aplicação do TOIC Bridge em todos os campi e da
possibilidade dos Institutos Federais voltarem a aplicar o Toefl e da aplicação do teste de espanhol.
Rafael Tenório tratou ainda da criação da dupla diplomação. Cléber Ávila realizou pontuações a
respeito do desafio da dupla diplomação e que se tal intento for atingido o IFSULDEMINAS será
pioneiro. Foi tratada, na reunião, a atuação dos Moçambicanos na instituição e do aproveitamento.
Cléber Ávila realizou agradecimento a todos pela parceria do projeto. Lucas Aarão tratou da gestão
do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele apresentou os principais pontos e ainda
realizou  um  paralelo  2016  e  2017,  ele  apontou  que  muitas  instituições  têm  procurado  o
IFSULDEMINAS observado como é executado o recurso e ele ainda realizou um balanço financeiro
do programa. De acordo com Lucas Aarão, em 2017 o IFSULDEMINAS executou 100% do valor
disponibilizado pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele tratou da captação do Cecane e
reconhecimento da execução do Cecane – Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar
por Rogério Robs, destacando que o Cecane realizou a assessoria e monitoramento da execução
PNAE em 22 municípios em Minas Gerais. Ele tratou da definição de oficinas a serem realizadas na
área de agricultura familiar e do sistema de referência de preços e que são atendidas 51 cidades na
região do sul de minas e que 80% dessas cidades acham tal programa muito relevante e que as
demais acham relevante tal programa. Ele destacou que do IFSULDEMINAS foi contemplado com
recurso para ministrar um curso de execução do recurso disponibilizado para o PNAE para a região
sudeste e que posteriormente está sendo negociando outro curso em nível nacional. Ele ainda tratou
da reestruturação e ampliação do Sistema Referencial de Preços PNAE para 8 Superintendências
Regionais de Ensino com 8 bolsistas. Ele destacou ainda a realização do II Seminário Nacional de
Compras Públicas. Ele finalizou apontando que para 2018 espera-se uma captação externa próxima
a  R$800.000,00  (Oitocentos  mil  reais).  Cléber  Ávila  fechou  a  reunião  com  informes  dos
encaminhamentos de material gráfico para o ano de 2018 e que já foi realizada uma previa para tais
gastos e ainda apresentou as datas previstas para lançar os editais para o ano de 2018. Nada mais
havendo a tratar, Cléber Ávila agradeceu a presença e participação de todos e ressaltou a quantidade
e efetividade das ações realizadas no decorrer do ano, a reunião foi encerrada às 17 horas e ficou
definido que data da próxima reunião será informada por e-mail.  Eu, Juliana do Carmo Jesus Pio,
Secretária Executiva lavrei a presente Ata, que após apreciação será assinada por todos os presentes.
Pouso Alegre, 07 de dezembro de 2017.
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