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No dia vinte um do mês de março 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 Wallace Luíz de Lima, Vinícius Guilherme

Celante,  Paulo  José  Pereira  de  Oliveira,  Wesley  Spalenza,  Kátia  Gonçalves  Castor,

Josiana Laporti Fiorotti, Fabíola Chrystian Oliveira Martins, Arnaldo Henrique de Oliveira

Carvalho,  Selma Garcia  Holtz,  Adolfo  Miranda Oleare,  Claudia Cunha Monte  Oliveira,

Gilsete Pereira Rocha Pettini, Marclo Fanttini, Vilácio Caldara Júnior, Giuliano Gonçalves

de Souza, Emmanuel Marques Silva, Adriane Bernardo de Oliveira, José Augusto Bruno

Costa,       Sérgio Carlos Zavariz; dos coordenadores do CIE-E ou CIEC, Samildi Faustino

dos  Santos,  Zâmora  Cristina  dos  Santos;  dos  Técnicos  em  Assuntos

Educacionais/Pedagogos ,Lúcia  Meiry  Cruz de o.  Moreira;  dos Bolsistas  de Extensão

Comunitária  ou  Tecnológica,  Mônica  Marcelim  dos  Santos  Dumont,  Bernardo  Dantas

Barcelos; da Proex, os senhores Cleyton Peronico de Almeida, Christian Mariani Lucas

dos Santos.Participaram, como convidados, os senhores, João Paulo do Carmo, Maria

Paula de Carvalho  Delmaestro,  Anna Christina  A.  Correa,  Humberto  Henrique Ramos

Brotto, Jackson do Prado Rafalski. O Pró-Reitor Renato Tannure cumprimenta a todos e

inicia a reunião às 13h37min. Ele projeta a proposta de pauta, após apreciação a câmara

define  a  seguinte  ordem:  1)  Projeto  de  Extensão    “MiniONU”;  2) Revisão  do

Regimento  da  Caex;  3) Proposta  de  procedimento  unificado  de  registro  e

certificação de ações de extensão; 4) Informes. Após aprovação da pauta o Pró-Reitor

inicia o item 1,  Projeto de Extensão “MiniONU”, informa que o Diretor-Geral de Aracruz

solicitou  a submissão deste projeto à Caex,  Renato  passa a  palavra  ao Vinícius,  ele



explica o projeto: é um evento de característica multidisciplinar pois o espaço em debates

e  palestras  envolvem  a  participação  direta  nas  diversas  disciplinas,  além  de

desenvolverem  suas  capacidades  de  percepção  e  compreensão  dos  acontecimentos

internacionais, o evento é simulado dentro de um ambiente diplomático, além disto é a

promoção de um intercambio cultural e pedagógico, com participação de alunos de várias

regiões do Brasil, fortalecendo a construção da cidadania. Ele enfatiza ser interessante

que todos os campi participem deste evento, o propósito não é a competição. Diz que A

PUC de  Minas  já  proporciona  este  evento  e  desde  2011  o  Ifes  do  campus  Aracruz

participa,  e  destacou-se  em  diversos  comitês  pela  capacidade  problematizadora,

tornando-se a escola mais premiada do Espírito Santo e recebendo 5 menções honrosas.

Vinícius informa ainda que a priori os debates no Ifes ocorrem entre alunos dos  campi,

intercampi e também das escolas da Grande Vitória tanto pública quanto particular. O

contato inicial com os alunos é via Facebook, ocorrem as ações para criação de grupos

que irão participar das simulações no campus Aracruz,  posteriormente há uma grande

simulação  em Aracruz  com  participação  de  várias  escolas  do  estado,  depois  alguns

alunos são selecionados para ir a simulação na PUC-MG; informa ainda que em outubro

ocorrerá  a  simulação  na  PUC-MG.  Vinícius  ressalta  a  necessidade  de  realizar  as

simulações no Ifes, o professor Helder diz que dará todo suporte para os campi, informa

que já existe um calendário para as simulações. Adolfo solicita mais informações, o grupo

discute  e fica  definido:  o  professor  Vinícius  irá  encaminhar  a  Proex o  calendário  das

simulações para publicar na página da Proex. A câmara aprova a execução do projeto na

instituição. Renato inicia o  item 2,  Revisão do Regimento da Caex, menciona que o

modelo é baseado nos moldes do documento da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação.

Enfatiza a importância de sistematizar as contribuições e sugere que nas próximas 3

semanas,  em  algum  momento,  o  regimento  da  Caex  seja  discutido  nos  campi,  em

seguida deve ser encaminhadas as proposições para o e-mail da Caex. Renato diz que

irá  enviar  um  e-mail  para  todos  os  membros  com  a  minuta  do  regimento  e  todos

retornarão  respostas  ao  e-mail  para  melhor  dinamizar  o  processo  e  assim  até  uma

semana antes da próxima reunião publicará na página da Proex as proposições, para que

a discussão seja objetiva na próxima reunião. Todos concordam. No item 3, Proposta de

procedimento unificado de registro e certificação de ações de extensão. Renato diz que

existem  várias  ações  neste  sentido,  ele  relata  qual  o  procedimento  utilizado  para  o



registro de certificados através dos livros de registro. Ele propõe utilizar um único sistema

informatizado, tudo de acordo com o PPI, a Política Nacional de Extensão Universitária e

especificações do Forproex. A proposta principal é utilizar um sistema único para registrar

os certificados no próprio campus, pois muitas ações de extensão se perdem por falta de

um registro  formal,  assim a  proposta  de  unificar  é  interessante  para  compartilhar  as

informações entre os  campi e a reitoria em um livro único, específico e disponível para

todos  através  do  sistema.  Renato  apresenta  Anna  Cristina,  servidora  da  Direc,  e  o

Jackson,  gestor  do  sistema,  também  servidor  da  Direc.  Jackson  projeta  uma

apresentação  com  os  objetivos  do  sistema  –  conceder  autonomia,  diminuir  tempo  e

centralizar  compartilhando  –  Explica  o  fluxo  de  registro  de  Certificado  das  ações  de

Extensão no Sistema de Registro  de Certificado -  SRC pela Proex/Direc fazendo um

comparativo de como era a dinâmica e como é a dinâmica da nova proposta. Diz ainda

que é  necessário  uma portaria  para  nomear  o  servidor  responsável  para  registrar  os

certificados em cada campus. O grupo discute sobre certificados para colaboradores das

ações de extensão, Renato esclarece que bolsistas, voluntários e alunos podem receber

certificado, no entanto, para colaboradores seria uma declaração de participação e não

um certificado. José Brunoro diz que existem outros sistemas de registro de certificação

que vem surgindo no Ifes, questiona ainda se será possível uma transferência de dados

se for necessário migrar. Renato diz que o sistema proposto é uma adaptação de um

sistema existente para uma resposta rápida a comunidade. O Pró-Reitor diz que o ERP,

novo sistema que será implantado no Ifes, pode sugerir modificações ao SRC, no entanto,

o  ERP  será  implantado  por  partes.  O  grupo  discute  sobre  horários  mínimos  para

caracterizar atividades de extensão, Anna diz que existe um grupo no Ifes que discute o

tema  para  padronização.  Jackson  retoma  e  diz  que  é  necessário  o  projeto  ser

encaminhado com antecedência para a reitoria pois os outros processos do fluxo são no

campus. Anna Cristina ressalta que o servidor no campus responsável  em registrar o

certificado  é  uma  função  para  dar  fé  pública  e  não  uma  função  gratificada.  Zâmora

pergunta como é a instalação do sistema no campus,  Jackson diz  que é on-line não

sendo necessária instalação de software. O grupo discute sobre a pessoa responsável no

campus de realizar os registros, Clayton sugere que cada campus seja responsável em

gerir. Walace mostra o procedimento de registro de certificado utilizado no campus Alegre,

Renato diz que o modelo apresentado pelo professor é interessante, no entanto, para que



o processo sistematizado pela Proex funcione é necessário a adesão de todos. O grupo

discute sobre a legalidade da assinatura digital utilizada no procedimento de registro de

certificados  do  campus  Alegre,  Renato  ressalta  que  assinatura  digitalizada  não  é  a

mesma  coisa  que  assinatura  digital,  e  menciona  que  pode  causar  problemas

posteriormente.  Bernardo propões buscar esclarecimentos jurídicos sobre a assinatura

digital. Renato pede que cada campus simule a inscrição de um aluno para experimentar

o  sistema da  Proex.  Paulo  pergunta  como será  passado  para  o  Campus  Cachoeiro,

Jackson diz que precisa cadastrar os gestores. Renato afirma que a informação sobre a

necessidade  da  indicação,  através  de  portaria,  de  um servidor  para  autenticação  do

registro  nos  campi será  repassada  aos  Diretores-Gerais  em  reunião  do  colégio  de

dirigentes. Todos concordam em utilizar o SRC da Proex. No item 4, Informes, Renato

fala  sobre  o  Edital  de  Fluxo  Contínuo  para  cadastramento  institucional  de  ações  de

extensão na forma proposta. Ele explica que é aberto um edital de cadastramento das

ações de extensão durante todo ano, é necessário a anuência da chefia imediata, do

gestor de extensão e do Diretor-Geral e depois vem para a Proex. O comitê do Paex

recebe essas propostas que pode ser aprovada ou devolvida para ajustes. Renato diz que

o antigo modelo de formulário para projeto de extensão não atendia a necessidade dos

extensionistas,  o  atual  modelo  de  formulário  é  feito  de  acordo  com os  princípios  de

extensão aprovado pelo Paex e fundamentado a partir do modelo do Proext – Programa

de Apoio a Extensão do MEC. Ele projeta o modelo do formulário e explica os pontos,

menciona ainda que é importante incentivar projetos dentro do programa de extensão

para qualificar os alunos e contribuir até mesmo para estágios dos alunos vinculados aos

programas de extensão. O grupo discute sobre captação de recursos, Giuliano pergunta

se arrecadação própria pode ser através de solicitações de contribuições espontânea por

sites da internet, Renato diz que há dúvidas. Adolpho pergunta se é possível divulgar

marcas do colaborador que disponibilizar recursos, Renato diz que é importante verificar

as regras com a CSO. Ele menciona ainda que é importante captar recursos, pois a verba

disponível  para  extensão  não  é  suficiente  para  todos  os  campi.  Renato  menciona  o

evento que ocorreu no Campus Linhares, IV Seminário de Humanidades, e parabeniza a

organização do evento. Ele ratifica: qualquer ação deve ser cadastrada pelo formulário.

Vilácio pergunta como será o processo de submissão ao edital, Renato diz que será por

e-mail tanto quanto por processo físico e diz que todas as informações estão no edital. A



Câmara discute sobre as ações do Pronatec, Renato esclarece que o Pronatec tem um

coordenador e ele cadastrará o Programa, e os cursos serão cadastrados pelos  campi.

Renato  enfatiza  que  as  informações  sistematizadas  das  ações  são  necessárias  para

tentar captar mais recursos e obter maior número de parcerias. Renato fala também do

Relatório de Gestão 2013 da Proex ele pede que todos verifiquem o relatório pois está

faltando informações de ações que ocorreram e não estão contempladas no relatório.

Renato  fala  sobre  o  Plano  pedagógico  Institucional  e  o  Plano  de  Desenvolvimento

Institucional. Enfatiza que são dois documentos de base legal, o PPI está sendo alinhado

com as políticas nacionais.  O Pró-Reitor de Extensão continua e explica a Minuta da

Política Institucional de Empreendedorismo que erá publicada este mês. Renato diz que é

um  processo  de  incubação  para  gerar  organizações,  inclusive  empresas  mas  não

exclusivamente  empresas.  Enfatiza  a  necessidade  de  uma  política  para  auxiliar  o

estudante para o  exercício do empreendedorismo, ele diz que será encaminhado um e-

mail aos membros para contribuição desta minuta.  Eu, Andressa Freire Ramos Couto,

lavrei a presente ata, submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, vinte um de

março de dois mil e quatorze
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