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Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 14 horas e 10 minutos, via videoconferência por
meio da plataforma Google Meet, realizou-se a segunda reunião da Câmara de Extensão do ano de dois mil e vinte e um, cuja
convocação foi realizada por meio do Memorando-Circular nº 47/2021 - REI-PROEX/REITORIA/IFG, de 5 de novembro de
2021, tendo a seguinte pauta: I. Informes; II. Apresentação da equipe Proex; III. Apresentação da nova estrutura
organizacional da Proex; e IV. Indicação das principais frentes de trabalho para 2022. A coordenação da reunião ficou a cargo
do Presidente da Câmara de Extensão, o Pró-Reitor de Extensão, Willian Ba sta dos Santos e teve como secretária, a
servidora Eliane Maria da Silva. A reunião contou com os seguintes par cipantes: Fabiane Costa Oliveira, Danielle Pereira da
Costa, Marluce Silva Sousa, Glaucia Rosalina Machado Vieira, Mariana Magalhaes Nobrega, Lillian Pascoa Alves, Camila
Roberta Estefano, Jacques Elias de Carvalho, Marcos Augusto Schliewe, Eloisa Aparecida da Silva Avila, Fernando Henrique
Silva Carneiro, Fabricio Cardoso da Silva, Guenther Carlos Feitosa de Almeida, Lorena Pereira de Souza Rosa, Dulcineia
Goncalves Ferreira Pires, Luis Gustavo Wesz da Silva, Vinicius Duarte Ferreira e Bruno QuirinoLeal. O Presidende Willian
Ba sta dos Santos inicou a reunião dando voas vindas a todos e abrindo espaço para que todos se apresentassem. Após a
apresentação, Willian retomou a palavra e passou aos informes. Informou acerca do Congresso Forproext/RFEPCT que
acontecerá em abril de 2022 e do trabalho que está sendo realizado pelo CONEPEX a respeito das Diretrizes para retomada
segura e gradual das a vidades presenciais. Na sequência, Lillian fez uso da palavra e falou acerca do Edital de Adesão de
Núcleos Incubadores que estará aberto até 03 de dezembro de 2021. Informou da necessidade de recomposição dos Comitês
de Acompanhamento de Egressos e que será encaminhado um memorando-circular solicitando tal ação. Informou ainda
acerca da reunião com os COSIE-Es que ocorrerá no dia 30 de novembro de 2021. Lillian, disse ainda que, a par r dos
encaminhamentos da reunião de hoje, a Proex dará início às ações para realização do Extensiona e IV Encontro do Mundo do
Trabalho. Fernando fez uso da palavra e informou acerca do Encontro de Culturas Negras - 3ª etapa que será realizado no
período de 1º a 3 de dezembro de 2021 e o SIMPEEX que será no período de 06 a 11 de dezembro de 2021. Lembrou, ainda
que a Diretoria de Ações Sociais enviou memorando solicitando os nomes dos representantes das comissões do JIF e Fes val
de Artes de 2022. O prazo para envio é 24 de novembro de 2021. Informou que de 09 a 11 de novembro foi realizado o IV
Seminário de Assistência Estudan l e que os vídeos e o material estão disponíveis no canal IFG Comunidade no Youtube.
Fernando informou ainda, que já foi solicitada a publicação do edital de recadastramento dos estudantes que já estão na
ins tuição referentes à assistência estudan l. Foi dado informe também, acerca das Cestas do PNAE, empenho dos recursos
da Assistência Estudan l até o dia 10 de dezembro de 2021 e que o Programa Alunos Conectados será subs tuído pelo
Programa Permanência Conec vidade. A migração será realizada até o dia 26 de novembro de 2021. Vinicius fez uso da
palavra e informou sobre a volta na tramitação dos processos no SUAP na caixa da COEXT, uma vez que o problema foi
resolvido no Sistema. Solicitou atenção aos prazos para solicitar descentralização de recurso referente ao edital 08/2021.
Disse ainda, que o SISTEC está apresentando inconsistência e não estamos conseguindo lançar as aberturas de curso
solicitadas pelos câmpus. Informou, ainda, que o auxílio extensionista do Edital 08/2021 já foi pago aos proponentes que
solicitaram pagamento no ano de 2021. Faremos uma reunião para tratar do acompanhamento da execução das ações. A
reunião está prevista para o dia 22 de novembro de 2021, às 16h. Finalizados os informes, William passou ao item III da
pauta, a saber: apresentação da nova estruturação administra va da Proex. Na nova estrutura, a Pró-Reitoria conta com duas
diretorias: Diretoria de Ações Profissionais e Tecnológicas- DAPT e Diretoria de Ações Sociais - DAS. A DAPT conta com duas
coordenações - Coordenação de Extensão - COEXT e Coordenação de Estágio e Trabalho - CET. a DAS conta com duas
coordenações: Coordenação-Geral de Assistência Estudan l - CGAE e Coordenação de Eventos. Essa reestruturação se deve
ao fato de a Proex ter perdido duas Funções Gratificadas e também pela necessidade de melhor atender às demandas da Pró-
Reitoria junto aos câmpus. Lillian informou que, mesmo a nova estrutura não estando de acordo com o Regimento Interno, o
e-mail e a caixa de processos da Coordenação de Convênios con nuam a vos. Fabiane Costa ques onou como se dará esses
trâmites, uma vez que a nova estrutura administra va não está de acordo com o Regimento Interno. Willian explicou que, na
prá ca, a COEXT não era acompanhada pelo Pró-Reitor e sim pela Diretoria de Ações Sociais. Fabiane sugeriu um
encaminhamento que envolva, de alguma maneira, a legalização e a legi mação da reestruturação junto às instâncias
colegiadas para evitar dúvida quanto à transparência no processo de alteração do organograma oficial definido
cole vamente, até que as discussões acerca da alteração do Regimento Interno sejam retomadas. Vinicius argumentou que
essa necessidade de reestruturação não depende da Pró-Reitoria, ela vem de cima para baixo e essa discussão deve ser feita
de forma mais ampliada. Finalizada a discussão, passou-se ao úl mo item da pauta: Indicação das principais frentes de
trabalho para 2022. Willian reforçou que a Câmara de Extensão é responsável pelo encaminhamento de muitos debates
importantes como a Polí ca de Assistência Estudan l entre outros que a Proex precisa estar em constante diálogo com todos
as instâncias, sobretudo, com a comunidade externa. Para tanto, o planejamento é fundamental e deve ser embasado no
PPPI e em consonância com PAT, PO, PDI e PEI. Na sequência, Willian apresentou as frentes de trabalho que precisam ter
con nuidade e outras que são novas. No que se refere à Extensão temos: Planos Locais de Extensão e Curricularização da
Extensão; Extensão e Mundo do Trabalho: Editais de extensão, Módulo Extensão no SUAP, Sistec, convênios, indicadores da
extensão, programas de extensão, formação e eventos da extensão e egressos e mundo do trabalho. Lillian deu con nuidade
dizendo que é necessário fazer uma revisão dos documentos e fluxos ins tucionais para simplificar e agilizar os processos.
Vinicius complementou que já teve início uma agenda acerca dos Planos Locais de Extensão para con nuidade e conclusão



dos documentos por todos os câmpus. Outra frente é trazer a curricularização da extensão para a ro na das ações de
extensão nos câmpus. No que se refere aos editais de extensão, a Proex quer antecipar a publicação; Módulo de extensão no
SUAP: ampliar a u lização inclusive, para o fluxo con nuo das ações de extensão; Sistec: é necessário conectar a gestão do
Sistec com a rede federal e faz-se necessário melhorar a gestão do sistema e qualificar o registro das ações de extensão;
Indicadores: é um projeto da rede. Programas de extensão: está ligado aos Planos Locais de Extensão. Em seguida, Lillian
abordou a questão da necessidade de tornar o CiteLab mais conhecido pela comunidade, que todos precisam saber que o
CiteLab é um espaço de ensino, pesquisa e extensão que pode ser ocupado por todos. Na sequência, o Diretor de Ações
Sociais, Fernando, fez uso da palavra e apresentou o plano de trabalho acerca da Assistência Estudan l. A Diretoria está
estreitando o diálogo com os estudantes por meio do DCE, CA, Grêmio Estudan l e cole vos. A Proex está num diálogo
permanente com as coordenações e comissões, a saber: CAE, CAPD, CPAE, CPPIR, CPE e NAE. Uma frente muito importante,
também, é o financiamento dos programas de assistência estudan l, das ações forma vas e do seguro estudan l. Temos
também os eventos - SAE e ACOF, as publicações do diagnós co socioeconômico e das ações de extensão, além da
atualização da polí ca de assistência estudan l. Fernando falou acerca dos eventos mul câmpus no que se refere à polí ca
de Eventos Ins tucionais que ainda não existe, mas precisa ser pensada com urgência. Faz-se necessário, também,
trabalharmos junto aos câmpus, as questões da Dimensão Polí co Pedagógica, da Dimensão Administra va e Orçamentária e
das Comissões Organizadoras Execu vas rela vas aos eventos ins tucionais. Willian e Fernando chamaram a atenção para a
importância do canal IFG Comunidade no Youtube para os eventos ins tucionais. A intenção é que o canal seja cadastrado
como uma ação de extensão para que a extensão possa chegar ao público alvo, no caso, a comunidade. Willian, falou acerca
das ações formativas que estão previstas pela Pró-Reitoria, a saber: na Proex: grupos de estudo seletivo e coletivo, bem como
par cipação em eventos; nas GEPEXs: acolhimento e orientação dos novos Gerentes, bem como estudo das
polí cas/documentos ins tucionais; na Câmara de Extensão: roda dialógica; nas comissões e comitês: ciclo de formação.
Finalizados os pontos de pauta, passou-se aos encaminhamentos, a saber: 1) Comissão Organizadora do III Extensiona e IV
Encontro do Mundo do Trabalho. Willian informou da necessidade de compor a Comissão Organizadora para fez um convite
para que a Comissão fosse composta. Lorena Pereira de Souza Rosa e Luís Gustavo Wesz da Silva aceitaram a convite. 2) GT
para revisar o regulamento de cer ficação da extensão (incluída a cer ficação por etapas): Fabiane Costa Oliveira, Jacques
Elias de Carvalho e Bruno Quirino Leal se dispuseram a par cipar. 3) Informar a PEI sobre as insconsistência no Sistec e
verificar quais os canais de comunicação para buscar solução para os problemas. 4) Próxima reunião da Câmara de Extensão:
14 de dezembro de 2021, às 14h - propostas de pauta: Plano Anual de Trabalho 2022 e Relatoria - Regulamento de
cer ficação da extensão. Encaminhamento sugerido pela Fabiane: formalizar a mudança de estrutura organizacional da Proex
junto aos colegiados (Conepex e Consup) com o obje vo de debater e avaliar a possibilidade de alteração do organograma
construído cole vamente, até que os debates sobre o Regimento Interno sejam retomados. Não havendo nada mais a ser
tratado, a reunião foi encerrada às 17 horas e 34 minutos.
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