
Ata nº01/2018 da Reunião Comitê de Extensão

Aos dia 21 (vinte e um) do mês de fevereiro de 2018, reuniu-se às
9h e 30min, na sala de reunião da sede do Instituto Federal Catarinense
–  Rio  do  Sul,  o  Comitê  de  Extensão,  no  qual  estavam presentes  os
seguintes membros: Cláudio Keske, como presidente; docente André
da Costa, docente Fabrício Campos Masiero, docente André Kunh
Raupp e  o  técnico  administrativo  Eurico  da P.  Pittaluga Neto.  O
Coordenador da Extensão Cláudio Keske, abriu a reunião para cumprir o
trabalho  previsto  com a seguinte  pauta:  1)Proposta  de  realizar  uma
reunião por mês; O Presidente propôs que a COMEX realize no mínimo
uma reunião por mês; 2) Informa que há 3 (três) projetos de extensão
para ser avaliados no dia de hoje: a) “... Atividades pedagógicas de
aprofundamento  CientífcooCultural  (AACC)...”.  Fica  aprovado  o
referido  projeto  com as  seguintes  ressalvas:  que  o  projeto  conste  o
quantitativo de vagas disponibilizadas para a comunidade externa, qual
o público externo que será atingido, defniião mais clara dos objetivos
do projeto  a comunidade externa,  e que seja  informado a COMEX o
quantitativo de pessoas atingidas na comunidade externa no fnal do
projeto.  b)  “...Hortoterapia e reinserção social  de dependentes
químicos...”.  Foi  aprovado  por  unanimidade  o  referido  projeto.  c)
“Luzes  Câmera  e  (educ)ação:  o  cinema  vem  ao  IFC”. Fica
aprovado o referido projeto com as seguintes ressalvas: que o projeto
conste  o  quantitativo  de  vagas  disponibilizadas  para  a  comunidade
externa, qual o público externo que será atingido, defniião mais clara
dos objetivos do projeto a comunidade externa, e que seja informado a
COMEX o quantitativo de pessoas atingidas na comunidade externa no
fnal do projeto. Assuntos gerais: Os membros sugerem que na abertura
dos editais, os projetos deverão ser cadastrados no SIGAA. Nada mais
havendo a tratar, a reunião encerrou-se às (11:30) onzee horas e trinta
minutos eu,  Eurico da P. Pittaluga Neto, lavrei a presente ATA que
foi aprovada pelos presentes.

Nome Assinatura
André da Costa
André Kuhn Raupp
Claudio Keske
Everton Eduardo Lopes Dias Jufo Ausente
Eurico Pittaluga Neto
Fabrício Campos Masiero
Geisa Isilda Ferreira Esteves Ausente
Marcos Cezar Franzão Ausente
Morgana Scheller Ausente
Renata Bongiolo Magenis Ausente



Sara Carmelise Zanelato Ausente


