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No dia cinco do mês de setembro do ano de dois mil e quatorze, 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

Vinícius  Guilherme  Celante,  Fernanda Chaves  da  Silva,  Paulo  José  Pereira  de  Oliveira,  Wesley

Spalenza, Octávio Cavalari Júnior, Selma Garcia Holtz, Adolfo Miranda Oleare, Leonardo de Souza

Rocha, Leonardo Bis dos Santos, Sônia Wenceslau Flores Rodrigues, Vilácio Caldara Júnior, Wilson

Camerino dos Santos Júnior, Karin Satie Komati, Ricardo Furtado Rodrigues, Sérgio Carlos Zavariz;

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

Dério  José  Faustino  Júnior,  Levi  de  Castro  Ramos;  dos  Técnicos  em  Assuntos

Educacionais/Pedagogos, Ítalo Severo Sanz Inglez; Lúcia Meiry Cruz, da Proex, os senhores Cleyton

Peronico de Almeida, Christian Mariani Lucas dos Santos, Francisco José Casarim Rapchan. Participa

como convidado o senhor, João Paulo do Carmo. O Pró-Reitor Renato Tannure cumprimenta a todos e

inicia a reunião às 13h55min. Ele projeta a proposta de pauta, após apreciação a câmara define a

seguinte ordem:  1. Abertura; 2. Proposta de resolução para cursos FIC – relato contribuições

CAEX; 3. Revisão da resolução que institui a câmara de Extensão; 4. Início da discussão de

resolução para pagamento de bolsas para ações de extensão do Ifes executados por intermédio

da  Fundação;  5.  Informes:  a.  Relato  da  comissão  constituída  para  análise  de  minuta  de

resolução para Empresas Juniores do Ifes.  Tannure perguntou se alguém teria alguma proposição

para o item de informes: Vinícius Celante do campus Aracruz falou do 5º evento de Pesquisa, Pós-

Graduação e Extensão, envolvendo os campi da região Norte e Noroeste e aproveitou para convidar a

todos os presentes. Tannure falou que participou do 3º evento e que este poderia ser desenvolvido em

âmbito estadual. Após o comentário e a aprovação da pauta, a senhora Anna Christina inicia o item 2 -

Proposta de resolução para cursos FIC – relato contribuições CAEX, observando que o termo

correto para esta proposta não é resolução e sim regulamento. Anna fala que essa é uma primeira

versão feita junto com a comissão, agradece as sugestões dos campi e inicia a apresentação . Afirma

que a instância máxima de aprovação é o CEPE e questiona à Câmara sobre o título do regulamento.

Tannure diz que defendeu a inclusão do termo FIC no título, pois é um termo utilizado em demais



documentos, além de manter a descrição das modalidades dos cursos FIC. No item III foi feita uma

alteração, trocando o termo “lições” por “aprendizagem”. Anna disse que há um questionamento

sobre “autonomia dos campi”  no item V, Tannure sugeriu que se substituísse esta expressão por

“organizar  o  trabalho  conjunto  dos  campi”.  Lucy  acrescentou  “orientar”,  incluindo  aos  órgãos

suplementares, os de assessoramento. Sobre a questão da carga horária, não existe regulamento ou

outras legislações sobre isso, o RENEX fala apenas que, abaixo de 8 horas, são considerados eventos.

Discutiu-se a questão das modalidades  dos cursos FIC.  Tannure  sugere que existam critérios de

avaliação de projetos e que as coordenadorias de extensão e os núcleos pedagógicos nos campi se

envolvam na produção destes projetos.  A DIREC recebe muitos projetos dos cursos FIC,  o que

sobrecarrega o setor,  ou seja,  há a necessidade de envolvimento dos núcleos pedagógicos e não

existem  avaliações  posteriores  à  realização  destes  cursos,  o  que  seria  importante  para  o  seu

aperfeiçoamento, além de se poder avaliar o impacto social destes cursos. Ou seja, precisamos refletir

sobre como está sendo a qualidade de cursos, mais do que sobre a carga horária do curso, que pequena

ou grande não define a qualidade. No capítulo 2º, Anna fala que os cursos que atendem a programas

ou  projetos  específicos  atenderão  à  regulamentação  própria.  Tannure  afirma  que  atividades

complementares de cursos deverão ser avaliadas pela pró-reitoria de ensino e, por isso, não devemos

assumir estas ações. A discussão sobre os ajustes no regulamento do curso FIC continuou e foram

registradas  as  alterações  sugeridas  no  próprio  documento  conforme  foram apresentadas.  Renato

Tannure sugeriu que os FIC sejam tratados pelas pró-reitorias afins ao tipo de formação do curso.  A

proposta foi apoiada por todos os presentes. Rapchan sugeriu que esta definição esteja definida no

preâmbulo  do  documento.  Anna  Christina  sugeriu  que  seja  composta  uma  nova  comissão  para

adequar o documento às sugestões propostas. Tannure sugeriu que ele mesmo faça esta revisão e envie

para os membros da CAEX contribuírem e opinarem sobre as adequações.O item 3 foi adiado para a

próxima reunião, tendo em vista a falta de tempo. No item 4, Tannure chamou Karin Komati  para

apresentar a proposta de início da discussão de resolução para pagamento de bolsas para ações de

extensão do Ifes executados por intermédio da Fundação. Tendo em vista que não há uma resolução

para que a fundação possa operar as ações de pagamento de  bolsas, falou-se da necessidade de ter

uma comissão para criar esta resolução e Karin ficou de enviar um e-mail explicando a questão para

que os  membros  da  CAEX possam indicar  membros  para  esta  comissão.  No  item 5,  Rapchan

apresentou o status do documento de regulamentação das empresas juniores. O documento está pronto

e será publicado para os membros da Câmara na semana que vem. Em seguida abre a palavra e, não

havendo inscritos, encerra a sessão.
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