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No dia dez de dezembro 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/as senhores/as,  Fabrício 

Ribeiro Tito Rosa, Christian Mariani Lucas dos Santos, Antônio Luiz Pinheiro,  Eduardo Varnier, 

Alex Sandro Silva Rodrigues, Adelson Pereira do Nascimento, Cristiano Luiz Silva Tavares; Geovani 

Alipio Nascimento Silva, Júlio César Nardi, Robson Malacarne, Tatiana Candeia Fortunato, Waylson 

Quartezani, Zâmora Cristina dos Santos, João Batista Pavesi Simão, Felipe Cuquetto Piekarz, Ediu 

Carlos Lopes Lemos; dos Representantes Gestores do Fórum Pedagógico, Helton Canhamaque, 

Renata Gandra Melo; dos representantes do Fórum de Integração Escola-Empresa-

Comunidade(FIEC), Giacomina Possatti Lepaus; dos representantes dos Gestores de Núcleo de Arte 

e Cultura, Marcos Luiz Christo; dos representantes dos Gestores de Núcleo de Educação e Estudos 

Ambientais, Arnaldo Henrique de Oliveira Carvalho;  dos representantes da Proex, Elizangela 

Campos da Rosa Broetto; dos convidados, Gisely Raulino Vieira, Gabriel Adolfo Gomes Potin, Telma 

Carolina Smith, Humberto Brotto , Luciano Menini, Rivana Zaché Bylaardt, Alextian Liberato, Célio 

Maioli , Lodovico Ortlieb Faria, Denilton Macário de Paula, Daniel Ventorim. O Pró-Reitor de 

Extensão anuncia a proposta de pauta: 1) Abertura: a. Apresentação do novo Pró-Reitor de Extensão 

do Ifes (Lodovico Faria); 2) Regulamento de Parcerias do Ifes; 3) Regulamento de Prestação de 

serviços do Ifes; 4) Aprovação de Projetos: a. Programe-se; b. Reprograme-se; 5) Informes: a. 

Jornada de Integração; b. Programa de apoio à Extensão. Em seguida inicia o item 1, abertura, ele 

cumprimenta os presentes, dá boas-vindas aos novos membros e parabeniza aos que estão encerrando 

o período de gestão, ele anuncia que o professor Lodovico, novo pró-reitor de extensão está presente 

na reunião e irá se apresentar posteriormente. Renato passa a palavra ao Célio que inicia o item 5, 

Informes, b. Programa de apoio à Extensão, ele diz que fará uma pequena apresentação com o resumo 

da Jornada de Integração e do Edital do Paex que são as duas atividades do Programa de apoio à 

extensão. Ele contextualiza a câmara sobre a institucionalização do paex, dá outros detalhes sobre 



bolsas e número de bolsistas, e mostra um comparativo das propostas enviadas desde o início do 

programa, em seguida fala sobre a implementação e a função da banca de avaliadores. Célio continua 

com letra a. Jornada de Integração, fala sobre o histórico da Jornada de Extensão para Jornada de 

Integração, ressaltando sobre a realização destes trabalhos no período pandêmico, Renato agradece 

ao Célio e outros colegas pela execução do evento com êxito, Célio agradece e explica que a jornada 

de extensão se deu através da roda de conversa, além da apresentação oral. Ele faz uma reflexão sobre 

o que é a integração? E onde se pretende chegar com essa integração? Ele diz que é uma pergunta 

sem resposta, mas que nos move a continuar discutindo as atividades finalísticas do Ifes. Renato diz 

que assim que tiver a versão final do relatório apresentado por Célio será encaminhado a todos. O 

pró-Reitor de Extensão passa a palavra a Elizangela que inicia o item 2, Regulamento de Parcerias 

do Ifes, ela menciona que a apresentação será a partir do Art.16 pois até o Art.15 foi discutido na 

reunião anterior, ela pede que os colegas se manifestem caso haja alguma observação, Júlio pergunta 

se Renato tem observações. Renato diz que a procuradoria exige a aprovação expressa do plano de 

trabalho e sugere inserir no texto a realização de uma análise técnica por parte da diretoria a fim do 

objeto de instrumento de parceria, ajustando assim o texto do Art.16 e Art.17 para obrigatoriedade de 

aprovação do plano de trabalho quando o instrumento de parceria exigir plano de trabalho. Os 

membros discutem sobre o Art.27 o texto é ajustado conforme o funcionamento ocorre atualmente 

nos setores, Renato ressalta que o setor de extensão do campus tem essa função de acompanhamento 

e avaliação das atividades pois consta nas atribuições regimentais.  Renato continua e aponta ajustes 

no Art.30 onde lê-se “envolvem” leia-se “em que duas ou mais” referindo-se as unidades responsáveis 

pela execução de parcerias, ele ainda sugere a inserção do parágrafo único no Art.30. No parágrafo 

único do Art. 31 ele sugere inserir o responsável pela análise e aprovação/correção da prestação de 

contas, ele ressalta que deve haver segregação de funções distinguindo os executantes das atividades 

dos avaliadores. Em seguida no Art.32 Renato sugere a retirada de alguns incisos para deixar apenas 

os termos que realmente são utilizados, a câmara faz uma ampla discussão, e definem inserir um 

parágrafo único que indica a existência de outros termos, não tão usuais, mas que se for necessário 

utilizar devem seguir uma legislação específica, dessa forma alguns itens são retirados da normativa. 

No Art. 33. Referente ao termo aditivo, o grupo de trabalho inseriu uma dúvida quanto aos termos 

passíveis de alteração para realização do termo aditivo, Renato sugere modificações que proíbem o 

termo aditivo em casos determinados, dessa forma, ele mantém o parágrafo 1º que dispensa o termo 

aditivo quando não há mudança de valor e de vigência e inseri o parágrafo 2º que ratifica a 

necessidade das alterações serem documentadas no processo original. Em seguida a câmara defini 

retirar o Art.38 que definia prazo para revisão da resolução e os membros passam a analisar o anexo 

I da minuta de resolução. No item 3 Renato sugere trocar o termo convenente por partícipe, e retirar 



o item 12, 14 e 15 para ajustar-se com as modificações da resolução. Em seguida Renato sugere 

atualizar o modelo do anexo do Plano de Trabalho. Após análise a minuta de resolução é aprovada 

com os ajustes propostos. Renato inicia o item 3, Regulamento de Prestação de serviços do Ifes, e diz 

que nesta reunião o representante do grupo de trabalho irá descrever os resultados alcançados, falar 

da estrutura do regulamento e tirar dúvidas pois há muitos anexos e é necessário uma análise mais 

detalhada. Christian pede a palavra por fazer parte do GT e cita os outros membros do grupo de 

trabalho, ele faz um preâmbulo sobre a construção da minuta do documento que passou inicialmente 

no Colégio de Dirigentes e foi solicitada adequações, assim o grupo de trabalho fez alguns ajustes 

atendendo as solicitações indicadas. Ele explica a finalidade e os objetivos do regulamento, e se 

dispõe a tirar dúvidas. Renato diz que o regulamento e os anexos foram encaminhados e se houver 

dúvidas podem se inscrever, tendo em vista que não houve dúvidas, Renato agradece o trabalho do 

GT e diz que irá se pronunciar quando a fundação for provocada. No item 4, Aprovação de Projetos, 

Renato diz que são propostas multi campi e provavelmente serão executados pela fundação de apoio 

por isso necessitam da aprovação da Câmara de Extensão e ressalta que impactam toda a instituição. 

Renato passa a palavra ao professor Alextian, do Campus Colatina, para apresentar o item 4, letra a. 

Programe-se, ele conta como surgiu a ideia, e diz que receberam uma demanda dos profissionais de 

informática do estado na área de desenvolvimento (programação inicial, básica, intermediária e 

avançada), assim surgiu a proposta do curso em três módulos com a parceria da prefeitura municipal 

e da SEDU, o qual desenvolve-se junto com a associação dos profissionais para capacitação na área 

de desenvolvimento. Alextian fala dos itinerários formativos mínimos e menciona outros trabalhos 

como o LETER que vem sendo desenvolvidos na área de tecnologias de informação e comunicação 

no Campus Colatina. Ele continua e diz que há uma emenda parlamentar que poderá dar suporte ao 

desenvolvimento deste projeto para os campi através de um edital para ser trabalhado em rede, 

Alextian fala sobre o planejamento do curso, quantidade de vagas, e diz que será no modelo de curso 

FIC, e será uma certificação por módulo, ele menciona que está trabalhando do Edital e no projeto 

básico. Júlio diz que o projeto procura gerar oportunidades para mais pessoas e tem um aspecto social, 

ele se coloca à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Renato diz que a projeto visa ainda a 

inserção dos cursistas no mercado de trabalho e menciona haver uma valorização nesta área, a 

proposta é votada e aprovada pela câmara de extensão. Em seguida Renato inicia a letra b. 

Reprograme-se, e diz que os projetos surgem da interação com a associação capixaba de tecnologia 

que vem capitaneando projetos de impactos tecnológicos, econômicos e sociais dando apoio 

institucional, e por isso viabilizou o interesse do governo federal por meio da emenda parlamentar. 

Renato faz a introdução da apresentação do projeto e diz que tem como público alvo os maiores de 

dezoito anos e visa inserir pessoas desempregadas, subocupadas, ou com renda abaixo de sua 



necessidade no mercado de trabalho de tecnologia ligada a software. Ele continua e diz que é um 

curso MOOC, 2 cursos FIC EaD executados em 15 polo da UAB em municípios diferentes gerando 

de 2000 mil a 2500 vagas. Renato diz que o curso tem um diferencial por criar um itinerário que 

orienta e dá um acompanhamento próximo com os mediadores, sendo um atendimento intensivo, são 

três cursos, o MOOC, o curso básico, e o curso intermediário. Ele explica que no nível intermediário 

gera a possibilidade de um estágio na empresa e a própria empresa poderá oferecer cursos conectados 

a uma proposta de trabalho. O professor Daniel após ajustar o problema com seu microfone, menciona 

que o Campus Cachoeiro já tem uma experiência nessa área de formação, e o diferencial do 

acompanhamento pedagógico, ele ratifica que há oportunidades nesta área no mercado. Renato diz 

que os alunos irão desenvolver projetos e desafios que impactaram nas empresas indicando as 

competências dos alunos. Daniel diz que é uma oportunidade para quem tem alguma qualificação, 

mas não conseguiu uma boa oportunidade, ele ressalta que há oportunidades para trabalhos em home 

office. Renato diz que haverá oportunidade para os docentes do Ifes atuarem como mediador e não 

havendo inscritos suficientes será aberto para o público externo. Após apresentação a proposta é 

aprovada. Renato inicia o item 1, abertura, letra a. Apresentação do novo Pró-Reitor de Extensão do 

Ifes (Lodovico Faria), ele passa a palavra ao Lodovico que faz um preambulo da sua trajetória na 

instituição, e fala sobre os trabalhos desenvolvidos pelo Renato e sua equipe nos dois períodos em 

que esteve como pró-reitor de extensão. Lodovico diz que a parceria com o Renato irá continuar pois 

leva consigo grandes conhecimentos para sua atuação na gestão na Facto, Lodovico menciona que 

agora é o início de uma nova Jornada e o que importa é o resultado e o alcance das ações e para isso 

é preciso um plano de ação. Ele ressalta que já há termos delineados que estão no plano de ação e cita 

as metas, diz que em fevereiro será retomada as reuniões da Câmara de Extensão. Em seguida 

Lodovico deseja a todos um bom final de ano e boas férias para os que a gozarão. Renato pede a todos 

que continuem trabalhando junto enquanto uma estrutura de rede na gestão da extensão e agradece a 

Lodovico pela fala. Eu, Andressa Freire Ramos Couto lavrei a presente ata, submetida à aprovação 

de todos os presentes. Vitória, dez de dezembro de dois mil e vinte um. 

 

 

 

 

 


