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Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, reuniu-se a Câmara de Extensão do Instituto

Federal do Espírito Santo, sob a presidência do Pró-Reitor de Extensão, professor Renato Tannure Rotta

de Almeida, com a presença dos seguintes membros: dos Campi do Ifes, os senhores Jean Rubyo de

Oliveira Lopes, Jorge Henrique Gualandi,  José Geraldo, Josiana Laporti  Fiorotti,  Arnaldo Henrique de

Oliveira  Carvalho,  Patrícia  Soares  Furno Fontes,  Gilsete Pereira Rocha Pettini, Juarez Coelho

Barroso,  Vilácio  Caldara  Júnior,  André  Gustavo  de Sousa Galdino,  Maxwell  Eduardo Monteiro,

Wilton  Soares  Cardoso,  Juliana  Gomes  Rosa,  Sérgio  Carlos  Zavaris  e  Wallace  Luis  de  Lima;  dos

Representantes dos Técnicos em Assuntos Educacionais/Pedagogos, a senhora Lúcia Meiry Cruz de O.

Moreira; dos coordenadores do CIE-E ou CIEC, Zâmora Cristina dos Santos, Cláudia Guio Bragato; da

Proex, os senhores Fábio Almeida Có, Francisco José Casarim Rapchan e Christian Mariani Lucas dos

Santos.  Justificaram  a  ausência,  os  senhores:  André  Romero,  José  Augusto  Brunoro  Costa,  Silvia

Regina Ackermann. Participaram, como convidados, os senhores: Rodolpho Rangel e Cristiano de Jesus

Santos. O Pró-Reitor Renato Tannure cumprimenta a todos e inicia a reunião às 13h55min falando sobre

a divulgação da pauta desta reunião na página do Ifes. Ele projeta a pauta com os seguintes itens:  1)

Término dos trabalhos da atual composição do CREC e  da COMTEX; 2) Paex - Programa de Apoio

a  Extensão  do  Ifes;  3)  Apresentação  de  relato  sobre  a  proposta  de  apoio  financeiro  ao  I

Congresso  de  Educação  Inclusiva  e  Fonoaudiologia;  4 )  Formação  do  Fórum de Gestores  de

Pesquisa  e  Extensão  do  Ifes;  5)  Informes .  Em  seguida,  o  Pró-Reitor  pede  que  os  membros  se

apresentem e todos assim o fazem. Renato  ressalta  que o atual  momento da Câmara de extensão

prioriza e intensifica o trabalho em conjunto com os campi para que as sugestões e as demandas dos

campi sejam apresentadas.  Sugere que as reuniões da Câmara de Extensão,  até o final deste ano,

sejam na mesma data das reuniões da Câmara de Pesquisa e todos concordam. Renato passa a palavra

ao professor Fábio Có que inicia o item 1 -  Término dos trabalhos da atual composição do CREEC e do

COMTEX. Fábio  cumprimenta  a todos e explica  qual  a finalidade  do CREEC,  menciona que houve

mudanças  no  contexto  jurídico  do  Ifes,  e  no  atual  contexto  mesmo  sendo  o  CREEC  um  comitê

extremamente produtivo, não teria a funcionalidade legal para o qual foi criado, pois há outros trâmites.

Assim, a partir de hoje, Fábio anuncia que o CREEC não irá mais atuar, agradece a todos e se coloca a

disposição. Em seguida Rapchan declara o fim dos trabalhos do COMTEX diante do atual contexto e se

coloca à disposição de todos. Renato Tannure inicia o item 2 , Paex - Programa de Apoio a Extensão do

Ifes, e ressalta que este é o principal ponto da reunião e fala da importância da nova composição da

Câmara de Extensão apreciar a minuta do Paex. Rapchan acrescenta que o Paex traz um dinamismo

novo.  Renato  fala  que  durante  a  semana  foi  enviado  por  e-mail  solicitação  de  sugestões  para

modificações  no  texto  do  Paex  e  serão  apreciadas  nesta  reunião  pela  Caex,  fala  ainda  da



representatividade dos comitês temáticos que servirão de apoio técnico e consultivo. Renato continua e

fala sobre a sugestão do Prof. Rony, Diretor de Pós-Graduação do Ifes, em adicionar o eixo temático de

“Educação”  (aspas  acrescentadas),  que  em  tese,  não  estaria  bem  representado  dentro  do  tema

“Desenvolvimento Social” (aspas acrescentadas). Após discussões, todos concordam em inserir o eixo

temático “Educação”. Ele continua e menciona que alguns servidores da Proex sugeriram trocar o termo

“universidades”  por  “Instituições  de  Ensino  Superior”  ou  “Instituições  de  Educação  Superior”  onde

ocorrer. O grupo define usar o termo “Instituições de Educação Superior”. O grupo define ainda substituir

o termo “alunos de graduação” por “estudantes”. Renato fala da sugestão de Wagner em substituir o

termo  “professores”  por  “servidores”,  o  grupo  faz  algumas  indagações,  Renato  explica  que  todos

participam dos  projetos  e isso justifica essa adequação,  assim a Câmara aprova  a proposta.  Outra

preposição seria completar o texto relacionado à missão do Ifes no item 3.1 todos concordam. Wagner

sugere ainda que nos itens 5.2 e 5.3 do Paex conste: que “os regulamentos específicos e as normas

complementares do comitê institucional e seus comitês temáticos deverão ser aprovados pela Caex”,

todos  concordam.  Em  seguida,  Renato  fala  das  preposições  encaminhadas  pelo  Célio  Maioli.  Este

sugere completar o item 3.5 com os seguintes termos “...,  por meio da disponibilização de produtos e

serviços educacionais, tecnológicos, econômicos, culturais e sociais.”  e todos concordam. No item 9.1,

inciso III, Célio propõe solicitar o plano de trabalho do bolsista apenas no ato da contratação da bolsa, os

membros  discutem  o  tema,  Renato  diz  que  até  a  efetiva  contratação  do  bolsista  podem  ocorrer

contratempos e o fato de exigir o plano de trabalho  a priori, seria desnecessário, ele esclarece que a

bolsa é disponibilizada ao  coordenador do projeto (ou programa) para que este a designe ao bolsista,

em seguida todos aprovam. Maioli  sugere ainda no item 9.1, inciso IV, que a exigência do termo de

compromisso assinado pelos membros da equipe executora se dê somente após a proposta aprovada.

Renato explica que não é favorável, o grupo discute a proposta e define não aprovar esta preposição. O

grupo fala sobre a diferença de programas e projetos. Renato menciona que há uma Política Nacional de

Extensão e sugere a leitura. Renato reitera a questão da importância dos termos de compromisso por

parte das equipes executora e gestora e demais instituições, anteriores à aprovação de programas e

projetos de extensão, para que este processo ocorra com a autorização anterior do campus.  Encerra-se

assim o exame do texto do Paex. Rapchan fala das atividades do Comitê Institucional do Paex e da

importância de indicar os servidores que integraram o Comitê Institucional do Paex ainda nesta reunião,

o grupo discute sobre as funções do comitê,  as  funções do coordenador  e sobre retirar  o nome do

coordenador dentre os três membros indicados para o comitê; a Câmara definiu que o coordenador do

comitê  pode  ser  um  dos  membros  do  comitê,  desde  que,  o  servidor  indicado  a  coordenador  seja

substituído por outro servidor. Assim, candidataram-se como titulares: André Gustavo de Sousa Galdino

(Campus  São  Mateus),  Josiana  Laporti  Fiorotti(Campus  Colatina)  e  Patrícia  Soares  Furno  Fontes

(Campus Itapina); e suplentes: Jean Rubyo de Oliveira Lopes (Campus Barra de São Francisco), Sérgio

Carlos Zavaris (Campus Vitória) e Vilácio Caldara Júnior (Campus Santa Teresa). A Câmara aprovou a

composição do Comitê Institucional do Paex. O Pró-Reitor pede que os membros da Caex divulguem,

em seus campi, sobre a candidatura de servidores para a composição dos comitês temáticos, explica

ainda que aqueles que se inscreverem serão submetidos à Câmara de Extensão para votação e seleção,

que os nomes devem ser disponibilizados à Caex uma semana antes da próxima reunião da Caex e

menciona que deverá ser será realizada a ampla divulgação. Renato inicia o item 3 - Apresentação de

relato sobre a proposta de apoio financeiro ao I Congresso de Educação Inclusiva e Fonoaudiologia –

Proc.nº23147.001279/2013, e passa a palavra a servidora Claudia. Ela justifica a ausência do professor

Josemar Pegoretti (campus Linhares) e apresenta o relatório descritivo. Após a apresentação, Renato

retoma  e  diz  que  há  várias  pesquisas  em  andamento  na  instituição.  Ele  entende  que  precisa  da



apreciação da Câmara de Extensão para a tomada de decisão diante desses casos e menciona que o

apoio total ao evento não é possível. A servidora Claudia ressalta que o custeio não será somente pelo

Ifes  e  explica  que  não  há  valor  específico  de  contribuição  determinado  para  o  Ifes.  Renato  pede

informações ao coordenador do Sinasefe, que informou que não será necessário o Ifes investir recursos

próprios,  pois  já  conseguiram  o  apoio  financeiro  junto  ao  Governo  do  Estado.   Renato  fala  da

necessidade  da  construção  de  edital  para  disponibilizar  recursos  em  eventos  na  extensão.  Todos

concordam. Maxwell ressalta que deve haver regras claras para esses editais. Renato anuncia o item 4 -

Formação do Fórum de Gestores de Pesquisa e Extensão do Ifes e fala que Rony não vê a necessidade

de formação deste fórum neste momento, pois menciona que a Caex e a CPPG suprem a necessidade

de comunicação dos gestores de pesquisa e extensão. Inclusive, reitera que as reuniões serão mensais

e que os campi poderão trazer suas experiências relacionadas à extensão para serem relatadas. Os

membros  concordaram  em  não  acatar  a  proposição  4.   Renato  fala  da  criação  da  sala  do  AVA

institucional e o grupo discute sobre a videoconferência nesta sala. Ele menciona que para implantar o

recurso da videoconferência neste momento não seria viável, Zâmora diz que não é difícil a utilização da

videoconferência, que é possível desde que se aplique a ética da webconferencia e todos concordam

que é um recurso na sala do AVA que pode ser implantado posteriormente. Rapchan diz que a sala do

AVA funcionará como instrumento de gestão do conhecimento  utilizando o conceito de “comunidade de

prática” e enfatiza que todos os gestores de extensão, mesmo não sendo membros da Caex, podem

entrar na sala do AVA, ressalta ser um ambiente institucional e seguro e todos aprovam a formação do

Fórum na sala do AVA. No  item 5 -  Informes, Renato apresenta Rodolpho e diz que ele e o Afrânio

participam da organização de eventos e sugere que seja feita uma chamada interna para que os campi

participem.  Rodolpho  fala  das  diversidades  dos  eventos  extensionistas  para  os  quais  o  instituto  é

convidado a participar,  fala ainda que a nova evolução organizacional  procura organizar  os  eventos

juntos aos campi e ressalta a importância da chamada interna para abrir o convite à participação dos

campi  de  uma forma transparente,  documental,  formalizando  os  prazos,  pede  ao grupo  sugestões.

Vilácio diz sentir falta de um calendário de eventos publicado na página da extensão para que os campi

possam se preparar para os eventos. Jean Rubyo fala da importância da divulgação do Ifes através dos

eventos extensionistas, principalmente no interior. Rodolpho esclarece sobre os eventos voltados para a

área de negócios que difere dos eventos científicos, explica que, em alguns eventos, a concessão do

espaço  só  é  confirmada  15  dias  antes  do  início  do  evento,  no  entanto,  os  eventos  anuais  serão

divulgados. Marcos sugere que seja feito um acordo mínimo para espaços de estandes. Rapchan diz

que, nesses casos, sempre deixa mais de um grupo de alunos avisado da possibilidade de participar do

evento caso surja espaço para o Ifes. Tannure fala que trabalhar com a expectativa de participar do

evento  é  algo  positivo,  no  entanto,  deve  ficar  clara  a  condição  de  ser  somente  uma  expectativa.

Rodolpho fala que o objetivo é tornar o processo produtivo e o próximo evento será a 17ª Semana de

Ciência  e  Tecnologia.  Renato  fala  ainda  sobre  a  formulação de capacitação  para  a  elaboração  de

projetos para captação de recursos, articulada por ele e Roberto, Diretor-Geral do Campus Vila Velha, a

Câmara aprova a proposta. Jean Rubyo sugere que se inicie a capacitação pelos membros da Caex,

Renato responde que a abertura de turmas dependerá da demanda e serão turmas pequenas para criar

multiplicadores e o grupo menciona que há pessoal capacitado no Ifes para ofertar este curso. Renato

fala  da  possibilidade de potencializar  os  trabalhos  com a  Facto,  Fábio  menciona a  necessidade  de

buscar esclarecimentos com o TCU quanto a esta parceria e Renato menciona que o TCU é um órgão

menos  acessível  para  tirar  dúvidas  e  sugere  outros  como a  procuradoria  federal.  Cristian  informa

também  sobre  o  curso  de  Especialização  em  Propriedade  Intelectual  e  Inovação,  ele  explica  a

importância do curso na vida profissional do servidor, ressalta que o curso é a distância e de alto nível,



no entanto,  houve baixa procura para inscrição no curso. Ele pede que todos os membros da Caex

divulguem  nos  campi,  o  grupo  define  realizar  ampla  divulgação  para  disseminar  esta  notícia.  Eu,

Andressa Freire Ramos, lavrei a presente ata, submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória,

nove de agosto de dois mil e treze.
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