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ATA N.º 220 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 04 de maio de 2016, às 

14 horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de 

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, no prédio L, 1 
sala 208, ocorreu a ducentésima vigésima reunião do colegiado de extensão presidida pela 2 

professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Simone 3 
Albino da Silva, Elisângela Monteiro Pereira, Vanessa Cristina Girotto, Thiago Corrêa de 4 

Souza, Fabricio Goecking Avelar, Valéria Cristina Ribeiro Vieira, Daniela Coelho de Lima e 5 
Raquel Lopes Martins Souza. Os servidores Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha e Maicon 6 

Gouvêa Oliveira participaram utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. 7 
As servidoras Mônica La-Salette da Costa Godinho e Ana Rute do Vale estiveram presentes 8 

como convidadas. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata 219 – Após apreciação e 9 
correções sugeridas, a ata foi aprovada pelos professores Thiago, Raquel, Simone, Elisângela 10 
e Fabricio. Os professores Gabriel, Maicon, Valéria e Vanessa se abstiveram. 2) Revisão dos 11 

fluxogramas da PROEX – A prof.ª Eliane apresentou o fluxograma corrente da PROEX e 12 
falou sobre a última alteração feita nele que foi a retirada da necessidade da aprovação de toda 13 
ação de extensão em reunião do colegiado que, atualmente, é feita pela gerência de extensão. 14 

A prof.ª Eliane esclareceu que usou o termo “gerência de extensão” no lugar de 15 
“coordenadoria de extensão” porque esse termo foi aprovado na redação final do Regimento 16 

Interno da PROEX, aprovado na reunião do Conselho Universitário da Unifal-MG - Consuni 17 
do dia 29 de abril de 2016. Após discussão, a prof.ª Eliane propôs aos membros do colegiado 18 

que estudassem as alterações necessárias e que o assunto fosse discutido na próxima reunião 19 
do colegiado. Todos os membros do colegiado concordaram. A prof.ª Mônica informou que 20 
muitos proponentes não estão preenchendo corretamente a proposta, utilizando o termo “não 21 

se aplica” com muita frequência. Após discussão, todos os membros do colegiado presentes 22 
concordaram em tirar o termo “não se aplica” do formulário de submissão de propostas de 23 

ações de extensão. 3) Apreciação da proposta de realização da prestação de serviços 24 

Consultoria Técnica Especializada e Realização de Exames e Laudos Técnicos para 25 
Empresas Públicas e Privadas do Setor de Mineração na Área de Processamento 26 
Mineral – A prof.ª Mônica fez a apresentação da proposta com a ajuda do prof. Maicon que 27 
esclareceu alguns pontos. Após apreciação os membros do colegiado decidiram solicitar 28 

alterações na proposta para nova apreciação e encaminhamento à Pró-Reitoria de 29 

Administração e Finanças. A prof.ª Mônica listou as alterações que seriam encaminhadas ao 30 
proponente. A prof.ª Eliane pediu ajuda do prof. Maicon para estudo de uma proposta de 31 
normatização de prestação de serviços. O prof. Maicon afirmou que desejava colaborar com 32 



essa normatização. 4) Apreciação da proposta de realização do evento XIV Encontro 33 

Mineiro de Estatística – O prof. Fabricio fez a apresentação da proposta. Após apreciação, 34 
todos os membros do colegiado presentes a aprovaram. 5) Apreciação da proposta de 35 

realização dos cursos “Gestão Financeira e Bancária” e “Aperfeiçoamento em 36 
Engenharia Econômica e Financeira” - A prof.ª Eliane apresentou propostas. Após 37 
discussão, a prof.ª Eliane colocou a aprovação das propostas em votação. Todos os membros 38 
do colegiado presentes aprovaram as duas propostas. 5) Outros assuntos: A) A prof.ª Eliane 39 
informou que o prazo para submissão de trabalhos para o 7º Congresso Brasileiro de Extensão 40 
Universitária foi prorrogado para 17 de maio de 2016. B) A prof.ª Eliane recebeu carta 41 

circular do Comitê de Ética em Pesquisa da Unifal-MG e falou da importância de um 42 
representante da PROEX no comitê a fim de movimentar as questões da extensão. A prof.ª 43 
Vanessa manifestou interesse em representar a PROEX. C) A prof.ª Valéria questionou se 44 

poderia assumir a suplência da coordenação de extensão de unidade, pois ela já cumpriu o seu 45 
mandato e teve uma recondução. A prof.ª Eliane disse que analisaria o Regimento Geral, da 46 
unidade e da PROEX para responder seu questionamento. D) A prof.ª Elisângela informou 47 
que presidia a comissão científica do Simpósio Integrado Unifal-MG e convidou os membros 48 

do colegiado a participarem da comissão. E) A prof.ª Eliane informou que participou de uma 49 
reunião com a Pró-Reitoria de Administração, a Auditoria da Unifal-MG e a Facepe sobre 50 
pontos da legislação de contratos e o papel dos fiscais de contrato. A prof.ª Eliane informou 51 
que o Conselho Administrativo da Facepe pediu que os proponentes de ações de extensão 52 

com gerenciamento financeiro sejam orientados a encerrar o prazo de inscrições quinze a 53 
vinte dias antes do início do curso/evento, pois caso não haja receita ainda teria tempo de 54 
rever o planejamento da ação. F) A prof.ª Eliane informou que houve novo 55 

contingenciamento orçamentário sendo vinte por cento em custeio e sessenta por cento em 56 

capital, por esse motivo, impossibilidade de custear eventos internos gratuitos. Os eventos 57 
com inscrição gratuita poderão ser custeados pela unidade acadêmica. Com o 58 
contingenciamento houve necessidade de corte na compra de material de consumo e redução 59 

de possibilidade de diárias para viagens, pois a PROEX não tem mais recursos. Nada mais 60 
havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos 61 

os presentes. 62 
Prof.ª Ana Rute do Vale 63 
Prof.ª Daniela Coelho de Lima 64 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 65 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 66 

Prof. Fabricio Goecking Avelar 67 
Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 68 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 69 
Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 70 
Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 71 
Prof.ª Raquel Lopes Martins Souza 72 
Prof.ª Simone Albino da Silva 73 

Prof. Thiago Correa de Souza 74 
Prof.ª Valéria Cristina Ribeiro Vieira 75 
Prof.ª Vanessa Cristina Girotto 76 


