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No dia vinte de agosto 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, Jocélia Abreu Barcellos 

Vargas, Anna Carolina Barboza Souza, Robson Malacarne, Christian Mariani Lucas dos Santos, 

Antônio Luiz Pinheiro, Waylson Zancanella Quartezani, Polliana Brunetti Merlo, Ediu Carlos 

Lopes Lemos, Edson Pimentel Pereira, Heyder Vágner Ramos, Hugo Felipe Quintela, Jadielson 

Lucas da Silva Antônio, Thiago Mello dos Reis, Netalianne Mitchelle; Fagundes Heringer; Zâmora 

Christina dos Santos, Eduardo Varnier; 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, Renata Gandra de Melo; dos representantes da 

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

do Carmo, Gisely Raulino Vieira, Célio Proliciano Maioli, Maria Cláudia Bachion Ceribeli, Diego 

Ramiro Araoz Alves, Marcilana de Jesus, Telma Carolina Smith, Cristiano Luiz Silva Tavares, 

Caroline Tavares, Denise Rocco de Sena, Humberto Henrique Ramos Brotto, Rosa Maria Trevas 

Azevedo, Elton Moura; Gecilene Aparecida Silva dos Santos, Dereck Bruno Girelli, Ana Maria 

Marques de Oliveira, AlessandroFerreira da Silva. O Pró-Reitor de Extensão cumprimenta a todos e 

inicia a reunião apresentando os pontos de pauta: 1) Abertura; 2) Apresentação de linhas de fomento 

para extensão da Fapes; 3) Avaliação do projeto Plataforma de Parcerias do Ifes; 4) GT do 

Regulamento de Parcerias do Ifes – Resultados parciais; 5) Informes: a. Jornada de Integração 

2021, b. Outros informes. Renato inicia o item 1) Abertura, e faz um preâmbulo sobre cada ponto 

de pauta indicando quem será o relator em cada item. Renato passa a palavra a Elton que inicia o 

item 2, apresentação de linhas de fomento para extensão da Fapes, ele fala que foi um anseio inserir 

um núcleo na Fapes focado aos projetos extensionistas e menciona que a oportunidade surgiu em 



 

um momento de reestruturação da Fapes, ele apresenta a equipe e faz uma breve contextualização 

para criação do Edital de apoio aos núcleos de extensão. Denise menciona que é uma novidade na 

Fapes e por isso para criação do Edital é necessário ouvir as sugestões dos colegas extensionistas 

para formular uma proposta. Elton esclarece que o prazo é curto para ouvir a todos mas solicita um 

feedback para construção do edital. Gilmar parabeniza os gestores e servidores da Fapes pela 

iniciativa e relata sua dificuldade em conseguir fomento para realizar projetos sociais, pois os 

editais de grandes empresas são voltados para ONGS não permitindo a participação do Ifes. Outros 

membros parabenizam Elton e a equipe da Fapes pela proposta. Renato menciona projetos voltados 

para as políticas públicas nos quais o Ifes tem atuado e diz que o Governo do Estado tem trabalho 

com projetos voltados para o desenvolvimento regional, ele enfatiza que o Ifes tem muito a 

contribuir dentro do campo das políticas públicas para o desenvolvimento social e econômico. 

Renato continua e fala sobre uma outra área que é de difusão e desenvolvimento de tecnologias e 

menciona sobre o trabalho na área da agricultura sustentável, que é a temática de vários campi e 

poder ser trabalhada, sendo um interesse do Estado, mediante o edital de extensão que tem o caráter 

de difundir tecnologias, métodos e técnicas para que o agricultor facilmente possa desenvolver em 

sua propriedade, resultando em conhecimento que pode ser utilizado pela sociedade. Ele continua e 

diz que dentre as formas de realizar tais ações estão os contratos de propriedade intelectual. O pró-

reitor destaca os benefícios de difundir conhecimento e tecnologias para que todos façam uso e para 

isso ressalta ser fundamental essa parceria com o Governo do Estado. Diego sugere destaque nos 

editais de forma afirmativa para as relações étnico-raciais, Denise fala sobre algumas ações 

afirmativas que são desenvolvidas na Fapes e menciona que toda ajuda e sugestão é bem-vinda, 

Renato menciona núcleos no Ifes que podem contribuir para construção das ações afirmativas na 

Fapes. O pró-reitor solicita a secretaria da Câmara de Extensão que a resolução de apoio a projetos 

de extensão seja encaminhada aos membros da câmara para suscitar as sugestões para o edital, ele 

sugere uma reunião on-line para conversar sobre a temática. Sem outras manifestações, Renato 

agradece aos membros da Fapes e diz que a atual gestão foi transformadora; Elton diz que o edital 

ainda vai ser lançado este ano e pede agilidade na entrega das sugestões. Em seguida Elizangela 

inicia o item 3, Avaliação do projeto Plataforma de Parcerias do Ifes, ela faz um preâmbulo sobre o 

tema que foi apresentado como informe na última reunião e necessita estar como ponto de pauta 

para apreciação. Informa que o projeto está sendo coordenado pelo Programa LEDS - Campus 

Colatina e que os trabalhos estão bem avançados. Renato diz que o objetivo do projeto é aumentar a 

comunicação com a sociedade para apresentar o que o Ifes vem desenvolvendo sendo cada vez mais 

aperfeiçoado. Ele ressalta que outras iniciativas para desenvolver a comunicação com a sociedade 

através das tecnologias podem ser apoiadas para inovação dos trabalhos no Ifes utilizando o 



 

mecanismo de plataforma para captar e divulgar ideias. Geovani pergunta se haverá obrigatoriedade 

do cadastramento das parcerias na plataforma e se haverá algum regulamento, Renato diz que a 

pretensão da plataforma é ser uma oportunidade sem haver a exclusão de realizar interação de 

outras formas pois o público é diverso e o regulamento é o próximo ponto de pauta. Elizangela 

menciona que a plataforma foi elaborada a partir de uma dor da sociedade que seria a necessidade 

de estreitar as relações com o Ifes de forma simples e ágil e, quanto ao regulamento, seria focado 

nas questões documentais e não especificamente de uso da plataforma. Heyder pergunta se já ouve a 

apresentação da plataforma, Renato e Elizangela informam que sim. Renato fala que está sendo 

feito um trabalho de integração entre os sistemas e a plataforma. Elizangela solicita que a Carol 

apresente os slides da plataforma e explica que ela é a estudante de Design que desenvolveu toda a 

identidade visual que resultará na plataforma. Elizangela explica o formulário de cadastro de 

parceiros e a proposta de posteriormente construir um banco de dados, em seguida Renato sugere 

substituir onde tem a imagem de um papel indicando as ações de extensão por uma figura dando as 

mãos pois acredita em melhor representar a extensão e por fim parabeniza a equipe da Direc pelos 

resultados ainda nesta gestão. Após votação o projeto é aprovado por unanimidade. Renato passa a 

palavra a Elizangela que inicia o item 4, GT do Regulamento de Parcerias do Ifes – Resultados 

parciais, anuncia o nome dos servidores que fazem parte do grupo de trabalho do regulamento de 

parcerias. Ela explica que a princípio é uma proposta de fluxo de processos quanto aos 

procedimentos para uma parceria no Ifes mas a ideia é construir um guia além do regulamento. 

Elizangela continua e diz que o fluxograma inicia a partir do campus, no entanto, se a câmara 

entender necessário, é possível criar um fluxo para parcerias institucionais que iniciariam a partir da 

reitoria. Ela continua e apresenta os atores envolvidos no processo: nos campi, e além destes, a 

Facto, a procuradoria e o gabinete. Elizangela passa a palavra a Adelson e ele explica que as linhas 

principais do fluxograma as quais, no eixo horizontal, correspondem na forma de responsabilidade, 

e no eixo vertical as fases. Ele menciona que em cada ponto do fluxo a ideia é inserir um modelo ou 

regulamentação específica, se for o caso. A câmara discute sobre ter uma justificativa mesmo 

quando a parceria é aprovada, Renato menciona que a procuradoria solicita esta justificativa bem 

estruturada com dados e evidências sendo aprovada ou não a parceria. Elizangela continua a 

apresentação e diz que o fluxo foi baseado nas práticas e experiências do que já vem ocorrendo nos 

campi. Geovani questiona sobre a responsabilidade do coordenador do projeto em fazer o termo de 

cooperação, Fabrício explica que apesar de estar atribuídas ao coordenador é preciso, em todas as 

etapas, um trabalho em conjunto. Célio pergunta se está previsto um prazo de validade para as 

propostas pois dependendo do prazo pode não ser mais interesse do proponente. Elizangela diz que 

não foi pensado no fluxo mas pode fazer parte do regulamento, Antônio menciona que poderia estar 



 

no instrumento jurídico. Elizangela diz como deve ser feita a comunicação ao proponente ao não 

aceite no caso de não poder atender no prazo indicado pelo proponente, Fabrício diz que quando for 

redigir a escrita do regulamento e manuais a questão do prazo pode ser um critério. Célio menciona 

que na proposta inicial, ainda na tela de cadastro, deveria ter um campo para descrever sobre o 

prazo. Gilmar menciona que as entidades externas são diversas e a possibilidade do proponente 

indicar o prazo se torna um complicador, se por algum motivo o prazo não for atendido gera uma 

frustação, no entanto, ele menciona que seria interessante indicar um prazo internamente. Antônio 

concorda com Gilmar, Cristiano diz que em seu campus é inserido no instrumento jurídico, Fabrício 

diz que acha interessante se pensar no formulário de apresentação de proposta e para plataforma 

parcerias. Fabrício diz que a proposta do Célio e do Gilmar diferem, sendo que  Gilmar trata da 

questão internamente quanto a dar um retorno e a do Célio visa atender questões quanto ao prazo de 

execução do projeto ou eventoJ. adielson menciona que os prazos estão no plano de trabalho. 

Elizangela e Fabrício entendem que a preocupação do Célio é anterior ao plano de trabalho, pois 

seria necessário saber do prazo para o aceite ou não do plano de trabalho. Célio diz que a melhor 

solução é a equipe de avaliação negociar a validade. Elizangela diz que é preciso realmente fazer as 

indicações para serem partes do regulamento e cita quais são as etapas a serem desenvolvidas pelo 

grupo de trabalho, sendo essas: desenvolver o fluxograma apresentar na Caex, realizar os ajustes 

sugeridos e a partir de então, iniciar a escrita do documento tratando dos procedimentos 

apresentando os tipos de instrumentos jurídicos e indicar os casos para os quais se aplica. Ela 

menciona que inicialmente era a apresentação do fluxo, pois há campus que não sabem como fazer 

este procedimento de parcerias, por isso é necessária esta base, ela pede mais sugestões sobre o 

fluxo. Renato agradece a participação dos membros do GT pois dedicam um tempo para um 

trabalho que irá beneficiar a todos. Elizangela também agradece e diz que o link do fluxograma foi 

encaminhado a todos, ela pede que encaminhem sugestões. Célio inicia o item 7, Informes: a. 

Jornada de Integração 2021, ele diz que a jornada está marcada para 08 a 12 de novembro de 2021, 

que está sendo presidida pela PRPPG e que o evento será totalmente on-line. A programação conta 

com as jornadas de ensino, pesquisa, extensão, feira de ciências - Fecin e o simpósio da pós-

graduação. As atividades serão na parte da manhã e a tarde, sendo que para ensino, pesquisa e 

extensão se dará no período da tarde. Ele diz ainda que será feita uma chamada interna da extensão 

como no ano passado referente as rodas de conversa.  Ele continua e diz que os formatos de 

apresentação, resumo e vídeo da extensão estão prontos e serão disponibilizados em breve. Célio 

diz que este ano será contratado um sistema e está em fase de avaliação, ele explica alguns 

requisitos que foram solicitados no termo de referência para contratação do sistema para 

potencializar questões como a roda de conversa da extensão. Célio continua e diz que será solicitada 



 

a participação das comunidades atendidas para participação do evento, pede a colaboração de todos 

para estimular a participação das comunidades e enfatiza que tudo estará especificado na chamada 

interna. Heyder menciona que ano passado os vídeos não foram expostos e era um pré-requisito, ele 

sugere que tenha uma sala para expor os vídeos sendo um trabalho criativo que pode incentivar a 

participação. Célio diz que está sendo pensado inclusive para deixar como legado da jornada. 

Referente a letra b, Edital Paex 2021, Célio agradece pela divulgação do Edital de extensão pelos 

gestores nos campi, diz que foi feita uma alteração importante no processo, pois era uma demanda 

da comunidade e enfatiza que a proposição será pela pessoa que fez a proposta e não mais pelo 

gestor local, como era anteriormente. Ele menciona que foi lançado um edital para banca de 

avaliadores e vai atuar na avaliação de mérito. Ele agradece aos gestores pela participação no 

processo de avaliação documental de viabilidade e de adimplência do coordenador, pois nesta fase o 

prazo foi apertado devido a vários contratempos. Diz que foram 104 submissões para o ano de 2021 

e devem ficar cerca de 88 para fase de avaliação do mérito após a primeira análise da coordenação 

do Paex. Renato pede a palavra agradece a todos, em especial, a banca de avaliação de extensão, e 

menciona que foi aberta a todos para se inscreverem. Ele agradece também ao comitê gestor que é 

eleito na Caex. Célio menciona que a gestão por e-mail estava obsoleta e uma ferramenta 

tecnológica mais adequada adiantou o processo. Geovani sugere uma revisão do Paex devido 

alterações que vem ocorrendo institucionalmente na extensão. Renato sugere um projeto de 

inovação na gestão de extensão, trabalhando a customização do sistema de seleção de propostas de 

projetos do Campus Linhares para atender ao Edital do Paex e diz que há no Campus Linhares um 

sistema de submissão de propostas que inclusive está sendo utilizado nacionalmente, muito 

elogiado e talvez seria necessário trabalhar o fluxo processual para uma customização para 

adequação ao Paex. Geovani concorda e Renato pede para que Geovani apresente o sistema na 

próxima reunião da Caex. Renato pede a divulgação do edital do Paex, e também do Edital da 

Editora (Edifes), ele agradece a equipe da editora e menciona que será iniciada a distribuição das 

obras nas plataformas digitais com monetização e retribuição financeira para os autores, quando for 

o modelo de publicação da obra. 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, vinte de agosto de dois mil e vinte um. 

 

 

 

 


