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No dia cinco de outubro de dois mil e doze, reuniu-se a Câmara de Extensão do Instituto  

Federal do Espírito Santo, sob a presidência do Pró-Reitor de Extensão, professor Tadeu 

Pissinati  Sant'Anna,  com a presença dos seguintes membros:  dos  Campi do Ifes,  os 

senhores  André  Romero  da  Silva,  Dimisson  Abreu  Lousada,  Ronis  Faria  de  Souza, 

Elizabete Corcetti,  Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho, Selma Garcia Holtz,  Thiago 

Drago Venturini, Andressa Salvador (também representando os coordenadores de CIE-E 

e CIEC),  Clayton Perônico de Almeida,  Luciléa Silva dos Reis,  Carmem Lúcia Annies 

Gonçalves, Wilton Soares Cardoso, José Augusto Brunoro Costa, Sérgio Carlos Zavaris; 

dos  Técnicos  em  Assuntos  Educacionais/Pedagogos,  o  senhor  Josemar  Francisco 

Pegoretti; Representante dos Empresários/Empreendedores dos núcleos da Incubadora 

do Ifes, o senhor Gileno Giacomin; Representante dos Bolsistas de Extensão Comunitária 

ou Tecnológica do Ifes, o senhor Fabrício Mariani Lucas dos Santos; dos Coordenadores 

de CIE-E ou CIEC a senhora Georgia Bulian Souza; da Proex, os senhores Francisco 

José Casarim Rapchan e Christian Mariani Lucas dos Santos. Justificaram a ausência o 

senhor Renato Tannure Rotta de Almeida, representante do  Campus Serra, e o senhor 

Fábio  Almeida  Có,  Diretor  de  Relações  Empresariais  e  Extensão  Comunitária. 

Participaram como convidados os senhores Afrânio Conceição Martins, Manoel Moraes 

Moura, Raquel Passamani Ferrari, Márcia Cristina de Oliveira Moura. A reunião iniciou às 

13h40min com os cumprimentos do presidente, que atualizou algumas informações sobre 

a CAEX e informou da necessidade de uma reunião extraordinária ainda neste mês, em 

função do acúmulo de pontos de pauta. Mencionou a proposta do Renato Tannure e da 

Elisabete  Corcetti,  referente  a  sugestões  de  modificação  na  pauta  encaminhada 

anteriormente por e-mail; Tadeu justificou a extensa pauta e a demora da convocação em 

função do orientação do procurador do Ifes sobre a falta de legitimidade de reuniões de 

colegiados em período de greve; ressaltou a importância da participação de todos os 



membros para realização das reuniões; fêz um breve histórico sobre o crescimento da 

pesquisa  e  da  extensão  no  Ifes,  para  situar  o  contexto  de  dificuldades  de 

institucionalização da extensão. Finalizadas as informações iniciais,  o professor Tadeu 

propôs a reorganização da Pauta a partir das sugestões recebidas, ficando definida como 

segue:  1)  Informes;  2)  Indicação  dos  cinco  membros  do  Comitê  Temático  de 

Extensão  Tecnológica  –  Comtex;  3)  Apreciação  da  minuta  de  Regulamento  da 

Câmara  de  Extensão. Tadeu  inicia o item 1,  Informes,  dizendo  que  já  adiantou  os 

informes e, em seguida, apresentou os membros da equipe da Proex. A seguir, esclareceu 

sobre a estratégia de trazer servidores dos  campi em regime de trabalho  part time na 

reitoria,  para desempenhar  atividades de captação de recursos e gestão de projetos, 

exemplificando que o Clayton, servidor do Campus Piúma, está disponível na Proex dois 

dias por semana para este fim e ressalta: essa estratégia deve partir do interesse de cada 

campus.  Mencionou outro caso referente ao projeto de Polo Tecnológico liderado pelo 

Campus Vila  Velha,  explicando  o  trabalho  do  professor  Brunoro  nesse  contexto  e  a 

atividade part time do servidor Humberto Brotto junto à Proex. Tadeu relatou ainda sobre a 

implantação e o crescimento do número de incubadoras nos campi, destacando o papel 

disseminador da extensão desses entes institucionais. O Pró-Reitor franqueou a palavra 

aos membros da Câmara; ninguém se manifestou; assim, ele passou a palavra ao senhor 

Francisco  Rapchan, que  iniciou  o  item 2 da  pauta, referente  à  indicação  dos  cinco 

membros do Comitê Temático de Extensão Tecnológica – Comtex. Rapchan explicou que 

a Câmara tem a função de aprovação das propostas submetidas, cabendo ao Comtex a 

construção  coletiva  dos  regulamentos  e  a  elaboração  de  pareceres  sobre  projetos. 

Ressaltou a necessidade de reuniões quinzenais do Comtex para dar mais agilidade ao 

processo de gestão. Tadeu falou que a implementação desse comitê é urgente e que sua 

constituição por um grupo de servidores de campi mais próximos de Vitória facilitaria os 

deslocamentos para as reuniões, mas defendeu que, se alguém dos campi mais distantes 

tiver interesse em participar, deve se sentir à vontade para se candidatar, frisando que a 

proposta feita é apenas para agilizar os trabalhos, não para excluir um ou mais  campi. 

Tadeu falou sobre a implantação e o funcionamento do Comitê de Relações Empresariais 

e  Extensão  Comunitária  –  Creec,  destacando  a  agilidade  que  deu  ao  trâmite  de 

processos. André questionou a autonomia do Comtex quanto às decisões tomadas sem 

passar  pela  Câmara.  Tadeu  explicou  que  os  assuntos  tratados  pela  Câmara  devem 

abranger principalmente a definição de políticas, programas e regulamentos de extensão,  

defendendo que tudo o que estiver no âmbito de políticas e programas regulamentados, 



pode ser operacionalizado a partir  de decisões de comitês; se o assunto submetido à 

apreciação não estiver  em política ou regulamento,  deve passar  pela Câmara ou por 

outros colegiados, se necessário. Assim, o Pró-Reitor justificou a criação do Comtex para 

otimizar  o  trâmite  dos processos.  A proposta de criação do Comtex foi  aprovada por 

unanimidade.  Tadeu  solicitou  então  a  apresentação  de  candidaturas  para  compor  o 

Comitê.  Francisco  Rapchan  argumentou  que,  apesar  de  Renato  Tannure  não  estar 

presente, transmitiu seu interesse em integrar o novo comitê. Josemar Francisco Pegorett 

se candidatou e justificou seu interesse em participar do Comtex, pois em seu Campus 

operacionaliza  atividades  correlatas  aos  assuntos  do  Comitê.  Clayton  Perônico  se 

candidatou. Alguns membros da Câmara indicaram o senhor Sérgio Zavaris, que aceitou 

candidatar-se, pedindo, no entanto, que haja uma rotatividade dos membros da Caex na 

composição do Comitê.  A Câmara concordou com essa proposta. Em seguida, Wilton 

Soares Cardoso se candidatou. O presidente perguntou se havia ainda algum membro 

com interesse de se candidatar.  Sem mais manifestações, exceto pela observação do 

Pró-reitor a respeito da ausência de mulheres nas candidaturas a membros do Comitê, a  

Câmara aprovou por unanimidade os seguintes nomes para compor o Comtex:  Renato 

Tannure Rotta de Almeida,  Josemar Francisco Pegorett,  Clayton Perônico de Almeida, 

Sérgio Carlos Zavaris e Wilton Soares Cardoso, sob a presidência do senhor Francisco 

José Casarim Rapchan.  O Pró-Reitor  passou então ao item 3 da pauta, apreciação da 

minuta de Regulamento da Câmara de Extensão, sugerindo analisar os capítulos e seus 

artigos um a um, para dirimir dúvidas e efetivar possíveis modificações sugeridas. Tadeu 

informou que a resolução criadora da Câmara de Extensão foi modificada pelo Conselho 

Superior  para  adequar  sua  composição  à  atual  nomenclatura  das  funções  dirigentes 

descritas na nova estrutura organizacional da Instituição, conforme o Regimento Geral do 

Ifes, gerando a Resolução ConSup Nº 56/2012. André sugeriu a inclusão de um membro 

representante da Câmara de Pesquisa e Pós-graduação na Caex. Tadeu justificou que os 

regimentos  estão  em  discussão  e  há  indefinições  quanto  às  funções  de  gestão 

distribuídas nos campi para as instâncias gestoras de atividades de extensão, mas acha 

importante as sugestões recebidas. Manoel ressaltou que qualquer mudança a ser feita 

na  representatividade  da  Caex  precisa  da  aprovação  do  Conselho  Superior.  Após 

apreciados, foram aprovados o capítulo I, Do Regulamento, e o capítulo II, Da Câmara de 

Extensão. Na discussão do capítulo III,  Da Estrutura, André  propôs a inclusão de um 

representante  extensionista  por  campus para  compor  a  Caex,  eleito pelo  grupo  de 

servidores de cada campus, e ressaltou ser essa ampliação da Caex um clamor do seu 



campus.  A  Câmara  foi  unanime  em  acatar  essas  solicitações  de  ampliação  da 

composição,  que  serão  encaminhadas  ao  Conselho  Superior  do  Ifes  por  meio  de 

memorando  da  Proex,  na  forma  de  indicações.  Elisabete  relatou  a  dificuldade  dos 

servidores do Campus Guarapari em participar de reuniões na Grande Vitória, pois não 

recebem diárias.  A Proex comprometeu-se  em encontrar  uma solução  adequada.  No 

capítulo IV, Das Reuniões, em seu artigo 4º, a Câmara decidiu, após discussão sobre o 

número  de  reuniões  anuais,  modificar  a  periodicidade  mínima  de  semestral  para 

bimestral.  André  sugeriu  incluir  no  artigo  5º,  inciso  V,  quais  seriam  os  atos 

complementares. Manoel alertou que restringir os atos poderia engessar as tomadas de 

decisões. Tadeu também explicou sobre a aplicabilidade do Ato Ad Referendum. Após as 

explanações, a Câmara concordou em manter o texto original da minuta para o inciso V. 

No  artigo  6º,  Sobre  as  reuniões,  em  seu  parágrafo  2º,  ficou  definido  substituir  a 

antecedência  mínima para  envio  de  documentos referentes  aos pontos  de pauta  aos 

membros da Caex de  15 (quinze)  para  10(dez) dias. Tadeu destacou o parágrafo 4º e, 

após  discussão,  a  Câmara  definiu  retirar  o  termo  “discutir”  dos  incisos  I  a  V  deste 

parágrafo.  No  decorrer  da  análise  do  parágrafo  4º,  a  Câmara  decidiu  encaminhar 

sugestão  ao Conselho Superior  para  a  inclusão de  um representante  de estudantes, 

definindo que este possua cadeira representativa no Consup, com o objetivo de assim 

garantir a democracia representativa na Câmara de Extensão. No inciso VI do mesmo 

parágrafo, o Pró-Reitor sugeriu a exclusão de todo o texto, ressaltando a importância de 

socializar a discussão dos temas e garantir  a democracia nas tomadas de decisão. A 

Câmara aprovou a sugestão e passou a discutir sobre o quórum para garantir validade da 

reunião e sobre maioria para as deliberações da Caex. Feitas algumas propostas, ficou 

decidido reproduzir  o  texto do artigo do regulamento da Câmara de Pesquisa  e Pós-

graduação que  trata  do  quórum  presencial  e  deliberativo  das  decisões  da  Câmara, 

respectivamente maioria absoluta dos membros e maioria simples dos presentes. Passou-

se a analisar o artigo 8º, no capítulo V, em que André questionou se uma reunião deveria 

ser  marcada  com  pauta  específica  para  propor  a  reforma  do  regulamento  da  Caex, 

defendendo  que  não  via  essa  necessidade.  Tadeu  explicou  que  esse  artigo  tem  a 

finalidade de dar robustez ao Regulamento, dificultando a sua modificação, salvo em caso 

de  convocação  para  esse  fim  específico.  Assim,  propostas  com  fins  de  qualquer 

modificação no Regulamento seriam aprovadas apenas com participação da maioria dos 

membros desta Câmara. André concordou e manteve-se essa forma por unanimidade. 

Manoel sugeriu que nas reuniões da CAEX tenham como atividade ordinária a assinatura 



da  ata  da  reunião  anterior.  A câmara  aprovou  esse  procedimento.  Tadeu  sugeriu  a 

realização  de  uma  reunião  extraordinária  da  Caex  no  dia  26.10.212,  com  início  às 

09h30min e duração até às 16h, em busca de avançar na apreciação de pontos de pauta 

que  não  puderam  ser  vencidos  nesta  reunião.  A proposta  foi  acatada  pela  Câmara, 

definindo-se que o local será divulgado posteriormente, através da convocação eletrônica. 

Eu, Andressa Freire Ramos, lavrei a presente ata, submetida à aprovação de todos os 

presentes. Vitória, cinco de outubro de dois mil e doze.
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