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No dia onze de junho de dois mil e vinte e um, 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,  Fabrício Ribeiro 

Tito Rosa, Gilmar Luiz Vassoler, Geovani Alípio Nascimento Silva, Mardem Ribeiro Rocha, Alex 

Sandro Silva Rodrigues, Jocélia Abreu Barcellos Vargas, Anna Carolina Barboza Souza, Augusto 

Cézar Tiradentes Monteiro, Robson Malacarne, Christian Mariani Lucas dos Santos, Richard Allen 

de Alvarenga, Antônio Luiz Pinheiro, Waylson Zancanella Quartezani, Eros Silva Spalla; dos 

representantes do Fórum de Integração Escola-Empresa-Comunidade(FIEC), Dâmaris de Souza 

Guimarães Daflon, Giacomina Possatti Lepaus; dos representantes dos Gestores de Núcleo 

Incubadores do Ifes, Leandro Vianna Silva Souza; dos representantes Técnicos em Assuntos 

Educacionais, Helton Andrade Canhamaque, Renata Gandra de Melo; dos representantes da Proex, 

Rodolpho da Cruz Rangel, Elizangela Campos da Rosa Broetto; dos convidados, João Paulo do 

Carmo, Alessandro Ferreira da Silva, Gisely Raulino Vieira, Joelva Eler Passos, Célio Proliciano 

Maioli, Maria Cláudia Bachion Ceribeli, Diego Ramiro Araoz Alves, Marcilana de Jesus, Telma 

Carolina Smith, Jackson Rafalski, Emmanuel Marques Silva, Adonai Lacruz; Jânio Glória de 

Oliveira, Cristiano Luiz Silva Tavares, Adelson Pereira do Nascimento, Luiz Felipe Magnago 

Blulm, Jader de Oliveira. O Pró-Reitor de Extensão cumprimenta a todos e inicia a reunião 

apresentando os pontos de pauta: 1) Abertura; 2) Minuta de Resolução - Regulamento do Fórum de 

Integração Escola Empresa Comunidade; 3) Minuta de Instrução Normativa - Regulamento Editora 

do Ifes para o Selo Acadêmico; 4) Referendo: projetos a serem contratados com a Facto, a. Projeto 

de apoio a Indicações Geográficas, b. Projeto de gestão da incubadora. 5) Atualização do formulário 

de cadastramento de ações de extensão, a. Outras alterações; 6) Composição de grupos de trabalho 

e representações: a. GT: revisão da minuta de regulamento de prestação de serviços, b. GT: revisão 

da minuta de parcerias institucionais, c. Representação: comitê do Programa Institucional de Apoio 

à Produção Editorial; 7) Informes: a. Jornada de Integração 2021, b. Edital Paex 2021, c. 



 

Implantação da nova versão do SRC, d. Plataforma digital Parcerias Ifes. Renato inicia o item 1) 

Abertura, e faz um preâmbulo sobre cada ponto de pauta indicando quem será o relator em cada 

item. Ele passa a palavra a Elizangela que inicia o item 7, informes, referente a letra d, Plataforma 

digital Parcerias Ifes, ela diz que incialmente foi elaborado um site voltado para comunicação com o 

público externo, focado em possíveis parceiros, e a partir de então foi necessário ampliar, por isso, 

está sendo elaborado o Projeto da Plataforma Digital Parcerias Ifes. Ela explica que inicialmente 

constará propostas de projetos que os parceiros ou potenciais parceiros queiram desenvolver com o 

Ifes, de extensão e pesquisa, e posteriormente de ensino. Ressalta que a plataforma contará com um 

acompanhamento do fluxo dessas propostas submetidas pelos parceiros externos. Geovani pergunta 

qual é a previsão de lançamento, Elizangela responde que o prazo é início de novembro. Renato 

agradece o trabalho do Led’s de Colatina, que colabora com a proposta para dinamizar as relações 

do instituto, e menciona que o regulamento de parcerias será de extrema importância para a 

regulamentação da plataforma. Elizangela menciona que há uma proposta de criar um guia 

reduzido, ela ainda agradece a Carolina, estagiária de designer, que trabalhou no desenvolvimento 

da interface do site que será o mesmo da plataforma. Giacomina se apresenta e inicia o item 2, 

Minuta de Regulamento do Fórum de Integração Escola Empresa Comunidade, ela menciona que 

houve por parte do FIEC um consenso da necessidade de atualização do Regulamento, dessa forma, 

foi criado um grupo de trabalho para elaboração da minuta e posteriormente passou pela aprovação 

do fórum. Renato pergunta se há algum comentário sobre a minuta por parte da Câmara de 

Extensão. Fabrício faz alguns apontamentos e são postos em discussão, no Art.3 parágrafos IV a 

Câmara define substituir o termo “monitoramento de egressos do Ifes” por “relacionamento com 

egressos do Ifes”. Em seguida no Art.15 §1º o trecho “dos campi” é retirado para não haver 

divergências quanto a representatividade do quórum. Quanto ao Art.17º fica estabelecido que a 

convocação do FIEC poderá ser realizada pela coordenação do fórum ou por solicitação da maioria 

simples de seus integrantes, retirando assim, a necessidade da convocação ser feita pelo pró-reitor 

de extensão. Giacomina esclarece que no Art.9º está detalhada a questão da convocação, e Renato 

diz que já delegou a algum tempo o encaminhamento da convocação para a coordenação do fórum. 

O pró-reitor de extensão pergunta se há mais algum ponto a ser destacado, sem manifestações, o 

pró-reitor inicia a votação, a proposta é aprovada com 18 votos favoráveis, 3 abstenções e nenhum 

voto contrário. Rodolpho inicia o item 4, projetos a serem contratados com a Facto, referente a 

letra b, projeto de gestão da incubadora, ele explica que é um projeto de relacionamento com a 

fundação de apoio ao Ifes (Facto) e faz um preâmbulo sobre o histórico que deu origem ao projeto. 

Rodolpho diz que já são 37 empresas incubadas no Ifes e dessa forma o projeto busca apresentar 

uma metodologia para, junto com a fundação, gerenciar os recursos financeiros e menciona que o 



 

Marco Legal de Ciência e Tecnologia facilitou e induziu o estreitamento da relação com a fundação, 

e o apoio aos empreendimentos vem crescendo. Ele explica que o projeto tem por objetivo 

reestruturar os processos institucionais da incubadora de empreendimentos do Ifes, além disto, 

ressalta que o projeto foi criado por muitas mãos, em seguida, apresenta os itens ponto a ponto, e 

diz ter o anseio de que o projeto atenda os alunos e aos empreendedores da comunidade. Diego 

pergunta se o programa prevê ou contempla a questão dos saberes tradicionais ou 

empreendedorismo de corte étnico racial e se em algum ponto o público PPI é mencionado neste 

programa. Rodolpho diz que não está de modo afirmativo, mas está presente quando trabalhamos 

com negócios de impacto social e incubadora social, bem como, o empreendedorismo feminino. Ele 

ressalta ainda que os saberes tradicionais estão contemplados nas Indicações Geográficas (IG’s), no 

trabalho de grupos de produtores e associações. Renato pede a palavra e diz que este projeto é um 

contrato do Ifes com a fundação para fazer um processo de gestão administrativa, financeira e de 

recursos a serem captados e esses recursos serão revertidos para as atividades do programa em rede 

de incubação de empreendimentos. Renato continua e sugere a contribuição do Foneabi na 

construção do projeto em rede de incubação de empreendimentos para que as questões levantadas 

por Diego fossem colocadas de forma mais adequada. Diego diz que a relação com Foneabi deve 

sim ser estreitada, Rodolpho menciona que já existem programas dentro da natureza de corte étnico 

racial, Leandro lembra do projeto “Palavras Indígenas”. Renato então diz que fica encaminhado o 

contato da Agifes com o Foneabi para tratar das ações afirmativas no campo do empreendedorismo 

com corte étnico racial para disseminar esta temática com ações afirmativas. A projeto de gestão da 

incubadora é aprovada com 18 votos favoráveis, 4 abstenções e nenhum voto contrário. Quanto a 

letra a, projeto de apoio a Indicações Geográficas, Renato menciona que o Ministério da Educação 

(MEC) convidou o Ifes para participar da coordenação deste projeto em parceria com o Instituto 

Federal de São Paulo a nível nacional, com recursos do MEC. Isso requer a contratação da fundação 

de apoio ao Ifes (Facto) para gestão de recursos. Ele explica também o que são as indicações 

geográficas e menciona que alguns campi tem relação direta com algumas indicações geográficas 

da região e dá alguns exemplos. Renato menciona que a proposta é atender as instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológic – RFEPCT a para fazer diagnósticos e 

apoio ao desenvolvimento e fortalecimento de indicações geográficas, com envolvimento de 

servidores, de alunos e da comunidade, sendo assim, é uma maneira de estreitar a relação entre 

instituições da RFEPCT e a comunidade. Após votação a proposta é aprovada com 21 votos 

favoráveis, 2 abstenções e nenhum voto contra. Em seguida Adonai inicia o item 3, Minuta de 

Instrução Normativa - Regulamento Editora do Ifes para o Selo Acadêmico, ele dá uma palavra 

introdutória quanto a motivação para criação do regulamento, explica que a normativa visa dar 



 

transparência nos procedimentos inclusive de registro dos produtos dos programas de pós-

graduação stricto sensu. Ele pergunta se há dúvidas. Mardem parabeniza Adonai pelo trabalho e 

pergunta o que são os  produtos mencionados. Adonai esclarece que, além da tese ou dissertação, 

nos programas de pós-graduação stricto sensu do Ifes, são elaborados produtos educacionais que 

estão relacionados com a dissertação ou tese, em diversos formatos. Mardem pergunta sobre a 

republicação. Adonai explica, que as questões relacionadas a republicação tem o objetivo de inibir o 

autoplágio, sendo necessário modificações significativas no texto para ser concedido um novo 

ISBN. Sem mais questionamentos a votação é iniciada, sendo a proposta aprovada, com 19 votos a 

favor, 5 abstenções e nenhum voto contrário. No item 6, referente a letra c, Representação: comitê 

do Programa Institucional de Apoio à Produção Editorial, Adonai diz que é necessário a 

constituição de um comitê e está previsto um membro titular e um suplente da Câmara de Extensão 

(Caex), a princípio está previsto duas reuniões por ano e o papel do comitê é verificar o 

acompanhamento do programa e o alcance dos resultados, a primeira reunião deve acontecer em 

julho ou agosto. Renato diz que está aberta a candidatura, sendo uma instância de avaliação com 

poucas atividades, no entanto, de extrema importância pois aprova o planejamento do programa e 

avalia a evolução. Não houve nenhuma manifestação no momento da reunião, dessa forma, Renato 

diz que será encaminhado um e-mail para os membros da câmara para ratificar a solicitação e 

vamos aguardar as manifestações. Mardem se disponibiliza caso não haja outros membros 

interessados. No item 5, Atualização do formulário de cadastramento de ações de extensão, letra a, 

outras alterações, Renato explica que este ponto foi inserido pois o professor Christian havia 

proposto atualização no formulário de cadastramento, no entanto, ele percebeu que não seria 

necessário. Renato fala que vê a necessidade de conceder espaço para as sugestões de possíveis 

adequações e manteve o ponto de pauta, ele ressalta que os formulários presam pela praticidade e 

simplicidade para não tornar o processo excessivamente burocrático, ele abre para sugestões aos 

formulários de cadastro. Christian pergunta como está a atualização dos formulários de curso, pois 

devido a informações do proponente serem inseridas de maneira restrita no processo, as pessoas 

dizem não ter acesso para visualizar o curso no sistema, isto dificulta a divulgação com o público 

alvo e a outros proponentes que querem ter os modelos. Renato diz que procederá os ajustes do 

formulário de curso conforme discutido na câmara de extensão fazendo a separação dos dados 

pessoais na forma de anexo para cumprir os requisitos da LGPD sem prejudicar a transparência do 

documento. Ele explica que a pauta do curso de extensão não avançou para o CEPE porque nesse 

momento existe um grupo de trabalho do CEPE construindo a normativa de cursos FIC e esta 

normativa define contornos para o formulário do curso de extensão. Renato ressalta que a discussão 

da normativa dos cursos FIC no CEPE está sendo finalizada, e falta apenas ajuste para atender a 



 

LGPD, sem prejudicar a transparência. Renato pede a apreciação da Câmara para que o formulário 

de cursos de extensão permaneça como está, no entanto, separe os dados pessoais enquanto a 

normativa de cursos tramita normalmente. A proposta é aprovada com 17 votos favoráveis, 5 

abstenções e nenhum voto contrário. Augusto pergunta se haveria um documento padrão referente 

ao anexo 3, que trata da equipe executora. Renato diz que existia um modelo, que era em forma de 

tabela, que pode ser utilizado transformando em um anexo. Christian menciona que há uma 

dificuldade dos docentes em declarar no PIT que estão na equipe executora e o anexo 3, apesar de 

ser opcional para os docentes, se torna obrigatório no sentido de declaração do PIT para dar mais 

transparência. Renato diz que manter opcional foi uma deliberação da Câmara de Extensão, pois 

houve esta solicitação por parte dos campi a algum tempo atrás. Mardem pergunta se é opcional o 

modelo, Renato diz que será uma sugestão de modelo. Mardem pergunta se poderia incluir dados da 

carga horária, Renato diz que havia este dado anteriormente, no entanto, foi solicitada a retirada 

pois havia dificuldade de especificar a carga horária da equipe executora. Anna Carolina diz que o 

formulário é uma expectativa em relação a equipe executora, pois algumas pessoas planejam entrar 

e depois não entram. Renato concorda com Carolina e diz que irá disponibilizar uma sugestão de 

modelo e cada unidade pode adaptar, se for necessário. A proposta da sugestão de formulário é 

aprovada com 11 votos a favor, 9 abstenções e nenhum voto contrário. Telma sugere que no 

formulário de curso seja incluso um quadro que substitui o FAP pois as vezes o formulário vem sem 

a assinatura do diretor geral do campus, Renato sugere que as adequações aqui colocadas sejam 

feitas no formulário de curso. Em seguida, Christian menciona que deveria ser separado o quadro de 

público alvo que está misturado com público interno. Dessa forma a câmara define a alteração do 

formulário de curso observando as últimas alterações que foram feitas nos outros formulários para 

ver todas as condições e ficar no mesmo padrão: dados pessoais no anexo, formatação das áreas da 

extensão, formatação do público alvo e público interno e o quadro que substitui o FAP. Telma diz 

que no formulário de curso há equipe executora, dessa forma a Câmara define manter a decisão 

anterior de que este quadro não entrará como anexo. Renato ratifica que a atualização do formulário 

de curso será realizada para que fique mais coerente com os outros para que não haja confusões, ele 

diz ainda que encaminhará para a Câmara de Extensão por e-mail o formulário de curso atualizado 

para uma validação on-line. A proposta é aprovada com 14 votos favoráveis, 4 abstenções e nenhum 

voto contrário para ajustes no formulário de cursos. Renato inicia o item 6, Composição de grupos 

de trabalho e representações: referente a letra a. GT: revisão da minuta de regulamento de prestação 

de serviços, o pró-reitor menciona que a proposta formulada pela Câmara foi encaminhado ao 

CEPE com aprovação, e em seguida foi apreciada pelo Colégio de Dirigentes do Ifes, o qual 

solicitou que a proposta fosse apresentada em outro formato com relação aos procedimentos 



 

administrativos. No entanto, a ideia era indicar os procedimentos administrativos em instrução 

normativa da Câmara de Extensão, mas isso não foi aprovado o regulamento no Colégio de 

Dirigentes. Dessa forma haverá necessidade de uma reformulação grande da minuta de regulamento 

de prestação de serviços. Renato ressalta que há algumas referências novas como o Instituto Federal 

de São Paulo que desenvolveu a temática de forma detalhada e pede a participação da Câmara de 

Extensão e da Proex neste processo de atualização. Ele solicita a manifestação dos interessados em 

participar do Grupo de Trabalho de revisão da minuta de regulamento de prestação de serviços. O 

pró-reitor de extensão explica que a solicitação de alteração surgiu do Diretor-Geral de Vila Velha, 

sendo assim, ele encaminha a indicação de Glória ou de Wanderson para participação do grupo de 

trabalho por serem membros representantes do Campus Vila Velha, para facilitar os ajustes que 

partiram da direção geral do campus. Renato menciona que Vitória e Santa Teresa tem casos de 

prestação de serviços continuada e pede a representação desses campi. Rodolpho, Cristian e Josélia 

se prontificam, Renato agradece a todos e ratifica a indicação do membro representante do Campus 

Vila Velha para uma melhor comunicação reduzindo risco de ter que retornar com a proposta 

novamente. Continuando item 6, letra b. Revisão da minuta de parcerias institucionais. Renato 

explica que o atual regulamento de parcerias institucionais estabelece apenas modelos de 

documentos e pede a participação da Câmara neste grupo de trabalho. Fabrício se coloca à 

disposição, no entanto, informou que estará afastado para capacitação em julho, Elizangela diz que 

não há problemas. Renato pede a participação dos membros da Caex no grupo de trabalho, 

especialmente dos que tem feito parcerias nos campi, com o intuito de elaborar um documento que 

seja condizente com a realidade no campus, mas ressalta que a participação de quem queira 

aprender também é importante para troca de conhecimentos. Christian parabeniza os trabalhos que 

vem sendo desenvolvidos na Proex para que os pilares venham a ser bem construídos, Renato 

agradece a Christian e diz que a Proex também está aberta a críticas para continuar melhorando. O 

pró-reitor ressalta que o que vem sendo regulamentado é o que é praticado e isto é importante para 

gerar regulamentos que reflitam a prática, sem excesso burocráticos. Elizangela, Fabrício e Antônio 

Luiz constituem inicialmente o GT de parcerias institucionais. Renato diz que os membros podem 

avaliar melhor e indicar por e-mail o nome para partir do Grupo de Trabalho de Serviços, do Grupo 

de Trabalho de Parcerias Institucionais e do Programa Institucional de Apoio a Produção Editorial. 

Célio inicia o item 7, Informes: a. Jornada de Integração 2021, ele diz que a jornada está marcada 

para 19 a 23 de outubro de 2021e está sendo presidida pela PRPPG. Menciona que tem colaborado e 

conta com a participação de todos porque provavelmente será uma estrutura semelhante à Jornada 

do ano passado. Ele menciona ainda que será feita uma chamada interna para as ações de extensão 

que não foram contempladas com fomento mas queiram se apresentar trabalhos, além dos que já 



 

serão incluídos obrigatoriamente, que são os que foram apoiados com recursos para bolsas via edital 

do Paex. Célio menciona que as rodas de conversa foram bem sucedidas no ano passado. Ele 

ressalta que estão em conversas iniciais no que diz respeito a plataforma pois a proposta é que 

ocorra na modalidade web, totalmente à distância. Referente a letra b, Edital Paex 2021, Célio diz 

que foi lançado o edital no dia 18 de maio e estará aberto até o dia 21 de julho mas até o momento 

não houve nenhuma submissão. Fala que este ano o gestor do programa ou projeto faz a submissão 

dos seus documentos no formulário eletrônico (Google Forms) disponível no edital, sem precisar 

passar no primeiro momento pelo gestor local porém, para habilitação documental, será necessário 

o nada consta da diretoria de extensão da unidade. Ele explica que os gestores fazem a verificação 

se os coordenadores de ação de extensão estão em dia após o dia 21.07 e a patir daí segue a 

avaliação das propostas. Ele conta com os gestores para estimular os grupos a submissões e também 

no momento de habilitação documental. Waylson sugere que a jornada aconteça presencialmente, 

de forma itinerante, como já é realizada, mas simultaneamente por web, regionalmente. Renato 

sugere para o ano que vem um formato de evento híbrido para uma programação on-line e 

presencial integradas simultaneamente em todos os campi, Waylson diz que ajudaria bastante 

principalmente se a obrigatoriedade dos trabalhos apresentados pudesse ser de forma on-line ou 

ocorresse localmente ou regionalmente e ainda que as jornadas dos campi fossem aceitas como 

forma de atendimento aos requisitos colocados para a concessão de bolsas em editais. Renato 

ressalta a necessidade de integração nesta modalidade para que os participantes possam estar tanto 

nas atividades on-line quanto nas presenciais, para isso teriam atividades em horários diferentes 

durante a programação, sugere ainda, que um dia da jornada fosse separado para visitas entre os 

campi mais próximos. Célio diz que o formato da jornada já foi discutido antes da pandemia para 

melhorar esta integração e o caminho seria as tecnologias da informação que foram os recursos que 

viabilizaram as jornadas durante o período de pandemia. Posteriormente Renato parabeniza Jackson 

pelo desenvolvimento do sistema e passa a lavra a ele que inicia a letra c, implantação da nova 

versão do SRC. Jackson faz um preambulo sobre os desafios para atualização do sistema e agradece 

a compreensão de todos pois, no início de 2021, tiveram que aguardar a conclusão dos trabalhos 

para retomar a ferramenta responsável pela certificação dentro do sistema. Falou também das 

questões relativas a migração do sistema. Ele projeta a página inicial do sistema e mostra os 

caminhos para o acesso público, segue entrando com login e senha, mostra a parte do cadastramento 

administrativo dos gestores e diretores gerais, que é importante para a funcionalidade de 

certificação do SRC. Jackson diz que esses dados ficam na página inicial para que sempre seja  

verificada a necessidade de atualização. Em seguida mostra como se dá o cadastro dos participantes 

e de certificação no item “gerenciar ações”. Ele faz uma demonstração de busca da atividade 



 

extensionista. Jackson mostra a consulta de ações na parte pública e menciona que algumas 

migrações ainda estão sendo realizadas. Jackson agradece a todos e diz que foi um trabalho 

desafiador e a migração, em sua maioria, ocorreu com o sistema em funcionamento. Ele menciona 

que busca melhorar cada dia mais, os membros parabenizam Jackson. Renato menciona que ele 

desenvolve, dá manutenção e suporte ao sistema sozinho, a este último, o suporte alguns servidores 

da Proex tem o ajudado. Renato ratifica os parabéns e diz que o sistema é bem estável, caminhando 

sempre para o aperfeiçoamento. Renato agradece a participação de todos e se despede. Eu, Andressa 

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

onze de junho de dois mil e vinte um. 

 


