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No primeiro dia do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, teve início a
segunda reunião da Câmara de Extensão do IFSULDEMINAS, sob a presidência da
professora Elisângela Silva, Pró-Reitora de Extensão. A reunião aconteceu no formato
online, na plataforma Meet do Google. Estiveram presentes nessa reunião: da reitoria;
Cléber Ávila Barbosa, Michelle da Silva Marques, Nildo Batista, Rafael Tenório, Ana Paula
Vilela, Juliana Pio, Matheus Borges, Aloisia Hirata, Juliana Ramos, do Campus Machado;
Carlos Paulino e Pedro Luiz Costa Carvalho, do Campus Inconfidentes; Cauê Trivellato, do
Campus Pouso Alegre; Paulo César Duarte, do Campus Muzambinho; Daniel Oliveira, do
Campus Poços de Caldas; Cissa Gabriela da Silva, do Campus Carmo de Minas;
Gusthavo Augusto Alves Rodrigues, do Campus Passos; Clayton Silva Mendes e Cleiton
Hipólito Alves. A reunião foi conduzida a partir da pauta que se segue: 1. Boas Vindas -
Reitor. 2. Apresentação da nova equipe - Pró-Reitora de Extensão: Antecipação da
Pauta da Assessoria Internacional (item 4.9); 3. Apresentação das Coordenações de
Extensão dos Campi; 4. Recomposição da CAEX; 5. Planejamento PROEX 2022: 5.1.
Relatório de Gestão 2022; 5.2 Uso Recursos LOA 2022 descentralizado para os campi; 5.3
Implantação do SUAP Extensão - GT; 5.4 Reformulação da PIBO - GT 5.5 IN Certificação -
GT; 5.6 SUAP Eventos; 5.7 - Programas e Cursos: a) Novos Caminhos; b) Capacita Sul
de Minas; c) FIC EJA; d) Aprendendo com as Diferenças. Semana Programa Aprendendo
com as Diferenças. Ações do Programação 2º Semestre de 2022. d) PIBID; e) Curso de
Auditoria e perícia ambiental. 5.8 - Publicações: a) Boletim Técnico; b) Revista de
Extensão. 5.9 - Estágios e egressos: a) Feira de Estágios 2022; b) Jovem Aprendiz; c)
Programa Trainee / Estágios (informes); d) Convênios e Parcerias e) Reunião com os
coordenadores de curso e orientação aos alunos. 5.10 - Assessoria Internacional: a)
Cursos Português para Estrangeiros IFSULDEMINAS; b) Programa PLA em Rede via
CONIF; c) Retorno dos cursos presenciais via Celin nos Campi via Capacita Sul de Minas;



d) Espaço físico do CELIN nos campi; e) Dupla Diplomação em Informática; f) Mobilidade
Acadêmica IN e OUT 2022; g) OBAP Internacional. 5.11 - Esporte: a) Jogos dos Institutos
Federais - Etapa local e nacional; b) Jogos Eletrônicos da Rede Federal (e-JIF) Etapa local
e Nacional; c) Corrida de Rua; d) Jogos dos servidores. Elizangela Silva iniciou a reunião
destacando a satisfação em assumir a Pró-Reitoria de Extensão e o desafio em substituir o
Professor Cleber Barbosa, atual reitor, ela ainda apontou a relevância de ter um reitor
extensionista e discorreu a respeito de sua trajetória na extensão do Campus
Muzambinho. Ela externou o prazer que está tendo de trabalhar com a Michelle Marques,
atual Diretora de Extensão e discorreu a respeito da necessidade do estreitamento das
relações com os Núcleos Institucionais de Pesquisa e Extensão (NIPEs) e Geagros e do
acompanhamento das ações de curricularização para o desenvolvimento da extensão. A
atual presidente da câmara discorreu sobre a visita do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) para conhecer a
extensão do IFSULDEMINAS e que nos visitarão também servidores do Instituto Federal
do Triângulo Mineiro (IFTM) e o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), ela
ressaltou que são frutos do trabalho do Professor Cleber Barbosa. A seguir, passou-se a
palavra para Michelle Marques, nova diretora de extensão, ela tratou da satisfação em
ocupar o cargo e destacou o engajamento da equipe da PROEX e ainda se colocou à
disposição para as atividades da Pró-Reitoria Extensão. A seguir passou-se a uma rodada
de apresentações para que todos se conhecessem. Terminadas as apresentações, Cleber
Barbosa, atual reitor, agradeceu a todos, discorreu a respeito da trajetória realizada ao
longo dos anos que esteve na extensão e se despediu deixando a reunião. Elizangela
Silva reforçou a disponibilidade da equipe para os campi e da energia e vontade em dar
andamento nas ações. Passou-se então à pauta da Assessoria Internacional: Rafael
Tenório apresentou as ações em andamento; acordo da dupla diplomação na área de
informática; curso de português como língua estrangeira; editais de mobilidade;
participação na Olimpíada Brasileira de Agropecuária (OBAP) que acontece também na
modalidade internacional. Passou-se então ao próximo item da pauta sobre a
recomposição da Câmara de Extensão. Michelle Marques destacou a necessidade de
uma portaria recompondo a câmara e solicitou os dados dos representantes para realizar a
formalização da nova composição com a publicação de nova portaria, além da indicação
de um discente para integrar a câmara. Ela discorreu sobre a necessidade da indicação de
alunos, sobretudo alunos que possuem engajamento e possam contribuir na área de
extensão. A seguir ela tratou do relatório de gestão, disse que as planilhas foram
compartilhadas e recomendou que o preenchimento aconteça continuamente ao longo do
ano para que estejam com as informações sempre atualizadas, ela enfatizou para que os
coordenadores não deixem o preenchimento para o final do ano. Com relação ao uso dos
recursos da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2022, os recursos foram descentralizados,
conforme solicitação dos campi, ela reforçou a necessidade de agilizar devido ao prazo de
empenho que, embora ainda não esteja definido, normalmente é início em outubro. Nesse
momento, cada coordenador discorreu a respeito de como está sendo feita a utilização do
recurso em seu respectivo campus. Passou-se então para a pauta do Sistema Unificado
de Administração Pública (Suap) Extensão, ela apontou a criação de um Grupo de
Trabalho sobre o Suap Extensão e compartilhou uma planilha para a composição desse
grupo de trabalho, considerando o prazo de implantação que é de um mês. Aline Kashi
Kawashita Rocha, representante do NIPE, manifestou a dificuldade do Campus
Muzambinho com relação à não possibilidade da inserção de editais unificados no Suap.
Michelle Marques confirmou que realmente não é possível e que somente será possível a



inserção de editais unificados. Alguns coordenadores como Daniel Oliveira e Cleiton
Hipólito manifestaram interesse em participar. Ela ainda solicitou a constituição de um
novo GT para revisão do Programa Institucional de Bolsas do IFSULDEMINAS (PIBO) em
virtude da publicação da portaria 512/2022 e outro para a Instrução Normativa (IN)
referente à certificação. Ela compartilhou um documento para manifestar interesse de
participação nos Grupos de Trabalho (GTs). A seguir, Juliana Ramos discorreu a respeito
do Suap Eventos. De acordo com ela, estão sendo realizadas reuniões frequentes para
atualizar a aba certificados para torná-la mais acessível e simples que está dentro do Suap
Eventos. Daniel Oliveira manifestou a necessidade de discutir melhor esse assunto para
que sejam sanadas muitas dificuldades que são enfrentadas hoje com a certificação.
Elisangela Silva destacou a importância da realização de testes no Suap extensão, ela
disse que haverá troca de experiências com instituições que já implantaram, visando
diminuir os erros e ganhar tempo nesse processo de implantação. Passou-se a pauta do
Novos caminhos. Clayton Mendes fez uma explanação dos Termo de Execução
Descentralizada (TED) executados entre os anos 2020 a 2022, a saber; TED 9057,
9032,9484, 0006, 10209, 10726 e uma Emenda Parlamentar que totalizam cerca de vinte
e cinco milhões de reais. Ele discorreu que atualmente estão sendo oferecidos nove
cursos a distância e seis cursos presenciais que totalizam vinte e duas turmas. Ele ainda
explicou que a Emenda Parlamentar contemplará cinco ações diferentes, sendo elas:
cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) presenciais; cursos de Formação Inicial e
Continuada (FIC) a distância; Pós-Graduações; Projeto especial de costura e caminhão de
robótica. Com relação ao FIC na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), ele
destacou que é um projeto especial que atenderá jovens e adultos por meio de cursos FIC,
sendo realizada parceria com Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e São Paulo
(TJSP) para oferta no sistema prisional, a previsão de atendimento será de cento e vinte
presídios. Ele discorreu a respeito dos cursos presenciais que estão em andamento que
atendem setecentos e dez alunos distribuídos em vinte e dois polos e discorreu a respeito
das ações do projeto capacita sul de minas por meio de uma emenda parlamentar e do
FIC EJA. Cissa da Silva perguntou se os cursos do Centro de línguas (Celin) também
precisam utilizar o sistema de inscrições do Suap, Clayton Mendes respondeu que sim e
que foi feito um treinamento no qual foi orientado a todos utilizarem o sistema. Passou-se
então à pauta do Programa Aprendendo com as Diferenças, Generci Lopes apresentou
que o programa está caminhando muito bem e que as Associações de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAEs) estão satisfeitas com o trabalho que vem sendo realizado. Ele
discorreu a respeito do evento de libras que foi realizado em Machado com duzentos e
oitenta e oito participantes, sete Apaes, Prefeitura de Machado e Universidade Federal de
Lavras (UFLA). Michelle Marques parabenizou pela organização do evento, destacou a
importância da participação de palestrantes deficientes. Passou então à pauta do
CECANE, Rogério Robs apresentou que o CECANE iniciou seus trabalhos em 2017
através de um edital publicado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), a partir daí foram realizadas assessorias ao municípios em Minas Gerais (MG) e
que o projeto foi ampliado, sendo que cada ano é aprovado um plano de trabalho. Dessa
forma, em 2023 foram aprovados cinco produtos, sendo eles: assessoramento de vinte e
dois municípios de MG, formação de conselheiros de alimentação escolar com a
realização de encontros regionais, curso de gestão do Programa Nacional de Alimentação
Escolar (PNAE) para a rede federal; Encontro Nacional do PNAE na Rede Federal,
Mestrado em Alimentação Escolar. Ele finalizou agradecendo o apoio da Pró-Reitoria de
Extensão e destacou que o plano de trabalho de 2023 já foi aprovado no NIPE e



encontra-se tramitando em Brasília. Com relação à pauta do Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), Michelle Marques informou, a pedido da professora
e coordenadora do PIBID Luciana Buranello, que o resultado final do edital sairá na
próxima semana e será realizada a estruturação dos núcleos e a distribuição de bolsas.
Com relação ao curso de Perícia e Auditoria, Juliana Pio informou que o curso está em
andamento, que já foi realizada a aula inaugural. Ela complementou ainda que estava
prevista a oferta de 500 vagas, porém o número de vagas foi ampliado para duas mil
vagas, devido ao número de inscritos que foi de aproximadamente onze mil inscrições. Ela
destacou que existe muita demanda para o curso e muitas solicitações de abertura de uma
nova oferta. Com relação ao Boletim Técnico, ela informou que foi realizado um filtro
depois da invasão na plataforma e está sendo atualizada e com interface nova. Ela
destacou ainda iniciou-se uma discussão para que o boletim seja vinculado à mostra de
extensão a fim de impulsionar as publicações. Elisângela Silva complementou ainda que
existe um planejamento de realizar a mostra de extensão juntamente com a Jornada
Científica. Ela ainda discorreu a respeito da indicação pelos NIPEs de avaliadores, visto
que os avaliadores tem sido uma dificuldade na edição atual do Boletim Técnico. Nildo
Batista informou que iniciará o processo para a publicação de uma nova edição da Revista
de extensão e que será criado um GT para a realização da edição atual. Passou-se então
à pauta de estágio e egressos, Alexandro Silva informou a respeito da Feira de estágios
que acontecerá no mês de setembro nos dias 26 e 27 e que participarão sessenta e nove
empresas, serão ofertados vinte e cinco minicursos e duas palestras, sendo uma de
abertura e outra no encerramento. Eles destacam que a alimentação será no refeitório do
campus. Ele solicitou que o evento seja divulgado para os alunos para que participem no
Campus Três Corações e que seja preenchida a planilha com os quantitativos até o dia
doze de setembro. Elisangela Silva destacou a importância da participação dos alunos
para manter a credibilidade junto às empresas participantes. Alexandro Silva destacou que
os estandes já estão contratados e empenhados. Ele ainda discorreu a respeito do
Programa Jovem Aprendiz, destacou a atuação em Paraguaçu com duas turmas,
Machado com duas turmas e que existe um planejamento para iniciar nos municípios de
Poço Fundo, Elói Mendes e Pouso Alegre. Alexandro Silva informou que os cursos
técnicos já foram cadastrados no Programa de Aprendizagem e que estão aguardando
aprovação em Brasília. Ele ainda informou que após a feira de estágios realizará agendas
com as coordenações para alinhamento das atividades de estágios e egressos. Matheus
Borges informou que sobre o edital 54/2022 que os contratos estão próximo do
vencimento, que ele fará o levantamento sobre quais contratos estão vencendo e
informará às coordenações para rescisão definitiva ou prorrogação. Caso optem pela
prorrogação, o pagamento passará a ser feito com orçamento do campus. Michelle
Marques acrescentou que haverá uma reunião com o reitor para tratar da situação dos
bolsistas do referido edital. Passou-se então à pauta da coordenação de esportes, Carlos
Paulino realizou um retrospecto do Jogos dos Institutos Federais (JIF) que ocorreu
presencialmente no campus Inconfidentes em agosto, envolvendo setecentos alunos e
servidores, envolvendo sete campi. Elisângela Silva agradeceu a parabenizou pelo
trabalho realizado para a realização dos jogos e do aprendizado social que os jogos
trazem para os alunos, do aprender a ganhar e aprender a perder e da importância da
participação dos oito campi no próximo ano. Carlos paulino tratou ainda do Jogos
Eletrônicos dos Institutos Federais (E-JIF), ele destacou que o fato de ter acontecido em
período de férias e juntamente com o JIF afetou os resultados, que as equipes do
IFSULDEMINAS não tiveram bons resultados. Finalmente, com relação à corrida de rua,



ele destacou que o circuito tem ocorrido nos campi, que a próxima será no campus Carmo
de Minas. Elisângela Silva destacou a necessidade de envolver todos os campi nessa
ação, envolver também as academias da cidade. Finalmente, Carlos Paulino destacou que
estão programando para a realização dos jogos dos servidores, que estão com
dificuldades para definir a melhor data, visto que no último mês do ano tem pouca adesão.
Ele ainda tratou da realização do IF Cartola e da interação que vem ocorrendo em função
dessa ação. Michelle Marques parabenizou pela organização e destacou a satisfação do
retorno das atividades coletivas presenciais. Elisangela Silva finalizou a reunião
agradecendo a participação de todos, se colocou à disposição e colocou a Pró-Reitoria à
disposição para dar suporte. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
11h59. Eu, Juliana do Carmo Jesus Pio, Secretária Executiva lavrei a presente Ata, que
após apreciação será assinada por todos os presentes. Pouso Alegre, 01 de setembro de
2022.


