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No dia quatro do mês de outubro 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 Joesi de Souza 

Castro,  André Romero da Silva, Rodrigo Ferreira Rodrigues,  José Geraldo, Josiana Laporti  Fiorotti, 

Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho, Patrícia Soares Furno Fontes, Marclo Fanttini, Vilácio Caldara 

Júnior, André Gustavo de Sousa Galdino,  Maxwell Eduardo Monteiro,  Wilton Soares Cardoso, Sérgio 

Carlos Zavaris; dos coordenadores do CIE-E ou CIEC, Samildi Faustino dos Santos, Zâmora Cristina dos 

Santos,  Cláudia  Guio  Bragato,  Levi  de  Castro  Ramos; da  Proex,  os  senhores  Fábio  Almeida  Có, 

Francisco  José  Casarim Rapchan.  Justificaram a ausência,  os  senhores:  Silvia  Regina Ackermann e 

Gilsete Pereira Rocha Pettini. Participaram, como convidados, os senhores: Mônica Marcelim dos Santos, 

João Paulo do Carmo, Anastásia Rodrigues, Wallace Lima. O Pró-Reitor Renato Tannure cumprimenta a 

todos  e  inicia  a  reunião  às  13h52min.  Ele  projeta  a pauta  com os  seguintes  itens:  1)  Abertura;  2) 

Referendar  alocação de  carga  horária  docente  para  projeto  de  extensão do  Campus São  Mateus  3) 

Homologar  a  implantação dos  Núcleos  Incubadores  dos Campi  Cachoeiro,  Itapina e  Vila  Velha;  4) 

Referendar proposta de premiação para trabalhos apresentados na Sectti; 5) Referendar elaboração de 

chamada interna para propostas de organização de eventos pelos campi; 6) Apresentação do fluxo de 

processos para criação de núcleos incubadores nos campi; 7) Informes. Renato solicita reorganização da 

pauta,  ele  explica  o  motivo  dos  ajustes  e  todos  concordam com a  seguinte  pauta:  1)  Referendar 

elaboração  de  chamada  interna  para  propostas  de  organização  de  eventos pelos  campi;  2) 

Informes; 3)  Referendar alocação de carga horária docente para projeto de extensão do Campus 

São  Mateus;  4)  Apresentação  do  fluxo  de  processos  para  criação  de  núcleos  incubadores  nos 

campi ; 5) Homologar a implantação dos Núcleos Incubadores dos Campi Cachoeiro, Itapina e Vila 

Velha.  Em seguida  o  Pró-Reitor  inicia  o  item  1,  Referendar  elaboração  de  chamada  interna  para 

propostas de organização de eventos pelos campi. Ele explica a necessidade de divulgar uma chamada 

interna para apoio aos eventos, ressalta que buscar parcerias é importante. O Pró-Reitor sugere que o 

Comitê do Paex elabore uma proposta e apresente aos membros da Câmara. Os membros concordam . No 

item 2, Informes, Renato anuncia que será feita uma chamada através da comunicação social sobre a 

divulgação do Edital Setec/ CNPq para projetos dos Institutos Federais para PD&I, extensão tecnológica 

e nucleação de estudantes para competições. Ele menciona o bom desempenho dos Campi Santa Teresa e 

Itapina nos projetos de extensão, menciona ainda as olimpíadas de robótica e matemática. Ressalta que o 



leque de parceiros é grande e alguns parceiros já atuam junto ao Ifes e menciona que as parcerias já 

existentes devem ser valorizadas neste momento, pois o edital estará disponível por um curto período. 

Renato diz ainda que esse fomento propicia um registro de compra diferenciado, o pesquisador pode 

utilizar um cartão para as compras do projeto, assim dispensa o processo de licitação. Menciona que os 

critérios de avaliação para o Edital  Setec/CNPq foram disponibilizadas no evento do Reditec e esses 

dados serão passados aos campi  para que se antecipem a publicação do edital.  Renato tira  algumas 

dúvidas dos membros da Caex. Enfatiza que neste primeiro momento a Setec resolveu apoiar as ações que 

já vem acontecendo nos Institutos Federais. Ele dá algumas informações sobre os polos de inovações e a 

Câmara discute o tema. Samilde pergunta qual é o papel do Ciee neste contexto, Renato explica que os 

Ciee's  estão ligados a  empresas  e  podem ajudar  no  diagnóstico com dados como,  por  exemplo,  os 

referentes à  contratação de estagiários de uma determinada área. O Pró-Reitor passa a palavra ao André 

Galdino que inicia  item 3,  Referendar alocação de carga horária docente para projeto de extensão do 

Campus São Mateus. Ele se apresenta como relator do projeto de extensão Folclore Italiano, fala sobre a 

base legal, e menciona que o projeto do professor começou antes do seu efetivo exercício no Ifes, ele 

explica que o projeto tem o objetivo de promover e divulgar a cultura italiana a comunidade do norte 

capixaba através da dança folclórica, além de resgatar a autoestima para descendentes Italianos, sendo 

assim ele concede o parecer favorável a implantação do projeto do professor Fabrício como um projeto de 

extensão e pede a apreciação da Caex. Francisco Rapachan pergunta se houve apreciação do Campus, o 

relator diz que sim. Renato pergunta se há todos os aceites no processo de acordo com a Resolução 32, e 

diz que se há todos os aceites da Resolução 32 não vê razão para impedir a aprovação na Caex. Diz ainda 

que o parecer da Câmara é consultivo,  assim caso haja dúvida é necessário encaminhar ao conselho 

superior o qual é o único com autonomia para um parecer deliberativo. O grupo conclui que a Resolução 

32  esta  desatualizada e  precisa  de  revisão,  assim é proposto  que  o  Pró-Reitor  de  Extensão  faça  a 

apreciação e as devidas homologações, suspendendo nesses casos, a obrigatoriedade da apreciação da 

Caex.  Samilde não concorda com a proposição,  no entanto,  todos os outros membros concordam e 

concedem esta autonomia ao Pró-Reitor.  A Caex também aprova a solicitação de alocação de carga 

horária refente ao projeto do professor Fabrício. João Paulo inicia o item 4,  Apresentação do fluxo de 

processos para criação de núcleos incubadores nos campi, ele fala que o núcleo incubador é um processo 

educacional  para  agregar  produtos  a  sociedade,  ressalta  que  a  incubadora  do  Ifes  promove 

empreendedorismo, inovação e educação, fala sobre a estrutura hierárquica dos elementos práticos da 

incubadora dentro da Proex. Rapchan apresenta os bolsistas da Proex e menciona suas atribuições na 

instituição. Ele enfatiza que o núcleo incubador é do Campus e não da reitoria, mostra um mapa dos 

campi identificando aqueles que já desenvolvem este trabalho, os que estão em processo de implantação e 

os  campi  que  ainda  não  possuem  núcleo  incubador.  Rapchan  diz  que  tem  ido  ao  Campus  para 

conscientização, menciona que a implantação do núcleo incubador depende de um diálogo entre parceiros 

externos além do Ifes. Fala ainda que o núcleo de incubação é construído através da vocação local. João 

mostra o fluxo básico para criação dos núcleos incubadores nos campi. André Romero diz que não há 

estrutura no Campus Aracruz para criação do núcleo incubador. Rapchan esclarece que a incubação pode 

ser externa e os servidores não precisam se dedicar integralmente. No item 5, Homologar a implantação 

dos Núcleos Incubadores dos Campi Cachoeiro, Itapina e Vila Velha. Rapchan solicita a aprovação da 



Caex  e  menciona  que  os  processos  estão  disponíveis  na  Proex.  A Câmara  de  Extensão  aprova  a 

implantação dos Núcleos Incubadores nos campi Cachoeiro, Itapina e Vila Velha.  Eu, Andressa Freire 

Ramos, lavrei a presente ata, submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, quatro de outubro de 

dois mil e treze.
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