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ATA N.º 219 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 18 de abril de 2016, às 9 

horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de 

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208). 

No décimo oitavo dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, no prédio 1 
L, sala 208, ocorreu a ducentésima décima nona do colegiado de extensão presidida pela 2 

professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Keila 3 
Bossolani Kiill, Raquel Lopes Martins Souza, Simone Albino da Silva, Elisângela Monteiro 4 

Pereira, Fabrício Goecking Avelar, Valéria Cristina Ribeiro Vieira. Os servidores Gabriel 5 
Rodrigo Gomes Pessanha e Keri Ribeiro Prosperi participaram utilizando o recurso de chamada 6 

de vídeo e áudio via internet. Os servidores Eduardo José Vieira, Ivanei Salgado e a acadêmica 7 
Isabelle Medeiros de Freitas participaram como convidados por serem, respectivamente, 8 

coordenador, coordenador adjunto e participante da comissão organizadora do evento que 9 
consta na pauta da reunião. As servidoras Mônica La-Salette da Costa Godinho e Ana Rute do 10 
Vale estiveram presentes como convidadas. O servidor Eduardo solicitou inversão de pauta 11 

para tratar primeiro das considerações sobre o festival, pois ele estando de férias poderia ser 12 
liberado logo após a decisão. Todos os membros do colegiado presentes aprovaram a inversão 13 
da pauta. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata 218 – Após apreciação e correções sugeridas, 14 

a ata foi aprovada pela maioria dos membros do colegiado presentes, exceto pelos professores 15 
Fabrício e Valéria que se abstiveram. 2) Considerações sobre o Festival – A prof.ª Eliane 16 

iniciou esclarecendo que trouxe o assunto do festival ao colegiado por apresentar fatos novos 17 
em relação à proposta aprovada em fevereiro. Relatou que há bastante tempo conversou com 18 

servidor Ivanei sobre necessidade de atuação dos curadores para as atividades do evento 19 
FAÍSCA – Festival de Artes e Interações Socioculturais de Alfenas, e que isso foi reforçado em 20 
uma reunião de gestão com as coordenadorias da PROEX. Informou que no dia vinte e dois de 21 

março de dois mil e dezesseis, soube que a marca “Festival de Artes e Interações Socioculturais 22 
de Alfenas” foi registrada pelo ex-bolsista do projeto de extensão Cultura Unifal-MG, o 23 

acadêmico Vitor Devechiati Rodrigues dos Santos. Em reunião realizada no dia 04 de abril de 24 
2016, por solicitação dos acadêmicos Vitor e Isabelle, com presença das profas. Eliane, Ana 25 
Rute e do prof. Elias (coordenador de cultura), foram informados que o evento desde sua origem 26 

era externo à Unifal-MG, e que a mesma foi procurada para ser parceira. Vitor informou que 27 
cederia os direitos da utilização da logomarca a Unifal-MG para a realização do evento nesse 28 

ano 2016 e nos anos seguintes o evento poderia acontecer sem a parceria da instituição. A prof.ª 29 

Eliane esclareceu que por esses motivos inseriu esse assunto na pauta do colegiado e na 30 
sequência o servidor Ivanei Salgado, coordenador do evento, pediu a palavra. Ele informou que 31 
o evento foi criado por colaboracionismo, com participação diligente dos alunos, e que a 32 



solicitação da inserção dos curadores foi levada para comissão do evento que concordou com a 33 

divulgação de uma chamada universal por e-mail, junto aos servidores da UNIFAL-MG. A 34 
equipe discordou que a curadoria das áreas do festival fosse feita somente por professores, 35 
porque eles poderiam não ter experiência nas áreas. O servidor Ivanei alegou que o registro da 36 

marca foi realizado com o objetivo de proteger a concepção inicial da construção coletiva do 37 
festival. Esclareceu também que foi feita captação de recurso externo para a realização do 38 
evento, via Fundação de Apoio - FACEPE, sem necessidade de utilização de recurso da PROEX 39 
nesse ano de 2016. A prof.ª Eliane contra argumentou que sugeriu o papel de curadoria do 40 
evento fosse feito por servidores e não somente professores, a fim de institucionalizar o evento 41 

nas Unidades Acadêmicas. A acadêmica Isabelle pediu a palavra e informou que para a 42 
comissão organizadora do evento, os professores são bem-vindos, mas eles entenderam que se 43 
a curadoria ficasse restrita a professores haveria uma hierarquização do projeto e eles não 44 

concordavam. O Coordenador Adjunto Eduardo argumentou que qualquer interferência na 45 
proposta do festival se caracteriza uma ingerência da pró-reitoria no evento. Neste momento a 46 
profa. Eliane esclareceu que chamou a reunião do colegiado para esclarecimento e discussão 47 
dos fatos novos do evento, já que o colegiado é a instância de decisão da pró-reitoria de extensão. 48 

Após discussão, os membros do colegiado decidiram manter a realização do evento conforme 49 
descrito na proposta aprovada na 214ª reunião do colegiado de extensão. A profa. Eliane disse 50 
que encaminhou consulta jurídica sobre a utilização da marca e seus possíveis desdobramentos 51 
para o colegiado diante dos fatos apontados. Os demais assuntos foram retirados de pauta, pois 52 

o assunto do festival demandou todo o tempo previsto para reunião. Nada mais havendo a tratar, 53 
eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 54 
Prof.ª Ana Rute do Vale 55 

TAE Eduardo José Vieira 56 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende  57 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 58 
Prof. Fabrício Goecking Avelar 59 

Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 60 
Acad. Isabelle Medeiros de Freitas 61 

TAE Ivanei Salgado 62 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 63 
TAE Keri Ribeiro Prosperi 64 

Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 65 
Prof.ª Raquel Lopes Martins Souza 66 

Prof.ª Simone Albino da Silva 67 
Prof.ª Valéria Cristina Ribeiro Vieira 68 


