
ATA DA 6ª REUNIÃO DA CÂMARA DE EXTENSÃO

26 de outubro de 2018

No dia vinte seis de outubro de dois mil e dezoito, 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  Cézar  Henrique

Manzini Rodrigues, Antônio Luiz Pinheiro, Anderson Fioresi de Sousa, Júlio Cesar Nardi, Wallas Gomes

Zoteli,  Fabrício Ribeiro Tito Rosa, Cleidson da Silva Oliveira,  Késia Zoteli  de Oliveira Delevedove,

Ednéia  Nunes  da  Silva,  Christian  Mariani  Lucas  dos  Santos,  Gilmar  Luiz  Vassoler,  Geovani  Alípio

Nascimento Silva,  Evandro  de Andrade Siqueira,  Josélia  Abreu Barcellos  Vargas,  Alex Sandro Silva

Rodrigues,  Jânio  Glória  de  Oliveira;  dos  representantes  do  Fórum  de  Integração  Escola-Empresa-

Comunidade(FIEC),  Luiz  Rafael  Resende  da  Silva;  dos  representantes  dos  Gestores  de  Núcleo

Incubadores do Ifes, Emanuel Marques Silva; dos convidados, Vânia Silvares Marquiori, João Paulo do

Carmo, Anna Christina Alcoforado Corrêa, Jackson do Prado Rafalski, Niciane Estevão Castro, Gisely

Raulino Vieira, Nelson Martinelli Filho. O Pró-Reitor de Extensão inicia a reunião às 13:47 e apresenta a

proposta de pauta: 1) Informes - “a” II Jornada de Extensão do Ifes - “b” Mapeamento dos Núcleos de

Arte  e  Cultura  -  “c” Representantes  da  Comissão para  a  Reformulação do Regimento do CEPE;  2)

Planejamento de Açoes para 2019 - “a” Fortalecimento dos Programas em rede e dos Programas locais

- “b” Calendários de Eventos - “c” Previsão de ofertas de cursos de extensão para 2019/1; 3) Avaliação

das Ações de 2018 - “a” Relatórios anuais - “b” Coleta de indicadores, a pauta é aprovada. João Paulo

inicia o item 1) Informes - “a” II Jornada de Extensão do Ifes, e enfatiza que houve a troca do período de

realização da Jornada devido dificuldades quanto a questão de compras mas a programação permanece a

mesma. Ele diz ainda que foi enviado ao grupo dos gestores no Whatsapp a solicitação dos resumos dos

trabalhos que serão apresentados e ainda estão pendentes para compor o site do evento. Renato esclarece

dúvidas quanto a dinâmica do evento, Cristian pergunta se é possível levar a comunidade atendida por

meio da ação  a  Jornada de integração,  Renato diz  que a  iniciativa é  excelente  apesar  de não haver

condições do Ifes se responsabilizar pelo transporte da comunidade. Christian pede a João Paulo que

encaminhe as orientações da Jornada pelo e-mail institucional, João Paulo diz que fará desta forma. O

grupo discute sobre a criação de um repositório comum para as ações de extensão. Em seguida Renato

inicia  o  item  “b”  Mapeamento  dos  Núcleos  de  Arte  e  Cultura,  e  diz  que  Niciane  tem  feito  um

levantamento e houve dificuldades no contato telefônico com os campi e pergunta aos membros se há

algum problema em disponibilizar a servidora o número celular dos gestores, não há oposições. Niciane

fala das formas de apoio para projeto de cultura nos campi e ressalta que o mapeamento é necessário para

uma  melhor  abordagem.  A  Câmara  discute  sobre  a  estrutura  dos  Núcleos  ser  diferenciadas  no



organograma dos campi, Renato diz que é preciso apoiar e compartilhar boas práticas pois é preciso ter

uma referência de produção cultural  no campus, e nem toda cultura está  ligada ao NAC mas se for

possível  fortalece. Ele ressalta que o momento é valorizar as iniciativas e monitorar os núcleos para

depois institucionalizar. Renato passa ao item “c”, Representantes da Comissão para a Reformulação do

Regimento do CEPE,  e diz que está sendo formada uma comissão que revisará a composição do CEPE a

partir  da composição das Câmaras de ensino, pesquisa e pós-graduação, e extensão. Cleidson fala da

importância  desta  comissão,  pois  a  maior  parte  dos  membros  do  CEPE é  do  ensino,  diz  ainda  que

participa pela  CPPG desta  comissão.  Fabrício pergunta  se as reuniões  serão por  web conferência  ou

presencial,  Renato acredita  que a  maior  parte  será  por  web,  assim,  pede que pensem até  o final  da

Reunião ou encaminhem a indicação por e-mail. O pró-reitor inicia o item  2) Planejamento de Açoes

para 2019 -  “a”  Fortalecimento dos  Programas em rede  e  dos  Programas locais,  ele  diz  que  até  o

momento não há ciclos de planejamento e execução, a proposta é facilitar  a integração das ações de

extensão ao currículo. Renato diz que os programas são atividades estruturantes, ações continuadas e isso

estabelece referências como ação perene e estruturante. As ações vinculadas têm pesquisa e ensino, mas

os programas são ações de extensão, e o planejamento das ações vinculadas já é um avanço. Renato diz

que será possível ter ciclos anuais a partir do calendário, e pode ser possível fazer ação nas férias, o Pró-

Reitor de Extensão pergunta se é possível uma revisão dos programas que estão em andamento para 2019

referentes ao conjunto de atividades vinculantes. Emmanuel dá exemplo do planejamento realizado no

núcleo incubador  e  propõe na próxima reunião  da Caex presencial  fazer  uma apresentação  do  novo

modelo trabalhado no GT da incubação e na incubadora do Campus Serra, Renato concorda e sugere uma

reunião da Caex durante dois dias para compartilhar as experiências. Cézar pergunta se os projetos podem

ser reestruturados para programas, Renato diz que os projetos podem ser reeditados não precisam ser

transformados em programa. Gilmar retoma a ideia da reunião para compartilhar as experiências e pede

para que seja agendado com antecedência, Anna Paula concorda, Renato sugere ainda ser três dias de

reunião e envolver a pesquisa para compartilhar e saber como colaborar uns com os outros. No item “b”

Calendários  de  Eventos  –  Renato  ressalta  a  importância  do  calendário  de  eventos  de  extensão  e  a

necessidade  de  publicar  este  calendário.  Em seguida  no  item  “c” Previsão  de  ofertas  de  cursos  de

extensão para 2019/1, Renato diz que a previsão proporciona um planejamento com a revisão do cadastro.

Anna Christina ressalta que os cursos de extensão envolvem outros setores como registro acadêmico e

gestão pedagógica na maioria dos campi e para estes é muito importante o planejamento. Renato ressalta

que é somente dizer o que será ofertado e em que período, mas totalmente flexível pois sincronizar os

ritmos é necessário. Emmanuel concorda em fazer um calendário 2019/1 com 60% a 70% de previsão das

ações  de  extensão,  e  que  pudessem até,  compor  o  calendário  acadêmico,  Kezia  diz  ser  pudente  o

planejamento mas se preocupa quanto a adesão da comunidade acadêmica, pois seu campus é novo.

Renato ressalto que o planejamento impulsiona para melhores condições de trabalho e reconhece que

pode aparecer atividades fora do planejamento mas deve ser conversado com os coordenadores. Renato

diz que a aproximação com a sociedade é essencial antes da criação do projeto ou programas e para isso

há necessidades do plano de atividades do ano. O pró-reitor propõe iniciar o planejamento em novembro

até final de fevereiro ou início de março e nesse período o campus inicia a discussão com o coordenador

de programas, projetos, eventos para discutir o ano 2019, ele ressalta a importância da ideia de consenso

para obter melhores resultados. Cézar pergunta se seria possível alterarmos o calendário durante o ano.



Renato diz que poderá, haverá flexibilidade, primando pelo cumprimento do calendário. Renato inicia o

item 3) Avaliação das Ações de 2018 - “a” Relatórios anuais, e diz que o tema foi contemplado no item

anterior, menciona também que, a ON 01/2018 será publicada após ajustes. Ele ressalta a necessidade de

utilizar os novos formulários e quanto ao prazo de entrega do relatório, Renato diz que o relatório anual

proporciona uma coleta de indicadores mais consistentes e diz que em alguns relatórios finais haviam

cópia do cadastro, bem como, não havia evidência material de atendimento ao público que comprove o

número que estão nos relatórios. Renato pede atenção na geração de evidências no relatório, pois é um

dos principais meios de indicadores, Anna Christina chama atenção para relatórios não entregues, João

Paulo diz que muitas ações estão pendentes de relatório. Cézar pergunta sobre a previsão de implantação

do SIGA A, Renato diz que a extensão teve a primeira comissão negocial para implantação do SIGA A e o

gargalo está na implantação de outros módulos que envolvem cadastro de grande número de alunos, ele

disse que este processo não será rápido e o módulo de extensão tem um diagnóstico. No item “b” Coleta

de indicadores, Renato ressalta que, para os dados serem confiáveis, precisam ser rastreáveis e para isso é

necessário os dados e pede a ajuda de todos para acabar com as pendências. Eu, Andressa Freire Ramos

Couto, lavrei a presente ata, submetida à aprovação de todos os presentes. Vitória, nove de maio de dois

mil e dezoito.
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