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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 19 de maio de 2016, às 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No décimo nono dia do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, no prédio 1 
L, sala 208, ocorreu a ducentésima vigésima primeira reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Keila Bossolani Kiill, Elisângela Monteiro Pereira, Luís Antonio Groppo, Luciana 4 

Borges Goecking, Thiago Corrêa de Souza e Leandro Araújo Fernandes. Os servidores 5 
Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Eduardo José Vieira participaram utilizando o recurso de 6 

chamada de vídeo e áudio via internet. Os servidores Elias Evangelista Gomes e Ana Rute do 7 
Vale estiveram presentes como convidados. A prof.ª Eliane iniciou a reunião apresentando a 8 

solicitação de inclusão de ponto de pauta feita pelo prof. Luís Groppo. Ele pediu que o 9 
colegiado debatesse a utilização do saguão do prédio L como ponto de apoio da Polícia 10 
Militar. Após discussão, todos os membros do colegiado presentes aprovaram a inclusão 11 

desse assunto na pauta e a cessão espaço na reunião para acadêmicos representantes do 12 
Diretório Central dos Estudantes da Unifal-MG. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata 220 13 
- Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pelos servidores Luís Groppo, 14 

Elisângela, Leandro Fernandes e Raquel. Os servidores Leandro Nogueira, Luciana e Eduardo 15 
se abstiveram por não estarem presentes nessa reunião. 2) Utilização do saguão do prédio L 16 

como ponto de apoio da Polícia Militar – Antes de iniciar a discussão do assunto a prof.ª 17 
Eliane colocou que representantes do Diretório Central dos Estudantes, solicitaram que 18 

pudessem participar da reunião. O colegiado permitiu a participação. A prof.ª Eliane informou 19 
que, em reunião ocorrida com a Pró-Reitoria de Administração e Finanças, Pró-Reitoria de 20 
Planejamento e Reitoria no final do ano de 2015, foi informada que a Polícia Militar utilizaria, 21 

de forma provisória, o saguão do prédio L como ponto de apoio para atendimento das 22 
ocorrências do entorno do campus sede da Unifal-MG. Ela esclareceu que já havia informado 23 

isso ao Colegiado de Extensão em reunião ocorrida no dia onze de dezembro de dois mil e 24 
quinze, conforme registrado na ata duzentos e dez. Informou ainda que devido a utilização do 25 
saguão pela polícia, ela pediu para colocarem uma porta de vidro para separar esse espaço que 26 

já foi instalada. A utilização do saguão seria como ponto de apoio logístico, e não uma base, 27 
como resposta aos problemas de falta de segurança e assaltos sofridos pela comunidade 28 

acadêmica. Na sequência, o prof. Elias afirmou que a cessão desse espaço para a Polícia 29 

Militar causaria uma marca na extensão, pois polícia e extensão são símbolos diferentes. Ele 30 
disse que a Extensão é a porta de entrada da sociedade na Unifal-MG e a instituição “polícia” 31 
representa a repressão e relações conflituosas com a sociedade. A universidade tem papel 32 



importante na mediação trazendo pesquisadores para discutir o assunto, levantar argumentos e 33 

sinalizar para a comunidade a preocupação com a segurança, participar do debate e fazer 34 
demanda de ação mais técnica da universidade, não poderia ser ação somente administrativa, 35 
emergencial e temporária. Segundo ele, como o espaço é da Proex, o Colegiado deveria se 36 

manifestar contrariamente. Na sequência a acadêmica Isabela B. Silveira, representante do 37 
DCE, argumentou que os gestores da Unifal-MG deveriam fazer uma consulta à comunidade, 38 
tanto da universidade quanto da cidade, para tentar buscar soluções para o problema. O 39 
acadêmico Ohiama Aires Antunes Bráulio, representante do DCE, acrescentou que o 40 
Movimento Estudantil não aceita a Polícia Militar dentro da universidade. Após discussão os 41 

membros do colegiado decidiram redigir o documento que seria encaminhado a reitoria. 42 
Segue o documento, aprovados por todos os presentes: “Os membros do Colegiado de 43 
Extensão da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG), 44 

reunidos no dia 19 de maio de 2016, na sala de reuniões do Prédio L, discutiram sobre a 45 
instalação de um ponto de apoio à Polícia Militar no campus Sede. Após ouvir os servidores 46 
e os estudantes presentes na reunião, o Colegiado tomou como encaminhamento a não 47 
aceitação do ponto policial militar dentro dos espaços da Unifal-MG, especialmente na 48 

inadequação da instalação do ponto no Prédio L, onde funcionam as atividades de extensão 49 
voltadas para a comunidade interna e externa, entendendo de que a extensão é um braço da 50 
universidade para a sociedade e uma porta de entrada da comunidade no ambiente 51 
acadêmico. Entendeu-se que há conflito de sentidos, pois poderá gerar constrangimentos 52 

para os participantes dos projetos de extensão no local. O hall do prédio L funciona como um 53 
espaço para exposições de arte e cultura e para a espera das atividades da terceira idade, de 54 
jovens e demais participantes de atividades extensionistas. Os membros do colegiado 55 

presentes assinalaram a necessidade de aperfeiçoamento e ampliação da ronda. Lembraram 56 

que já existe um posto policial próximo à Sede da Unifal-MG, localizado na Avenida 57 
Governador Valadares, três quarteirões de distância, ao lado do Mercado Municipal. 58 
Ademais, pontuou-se a preocupação de a universidade assumir para si os conflitos já 59 

existentes entre a polícia e comunidade. Em um segundo encaminhamento, os membros do 60 
Colegiado solicitaram que seja aberta uma discussão com a comunidade universitária acerca 61 

das melhores soluções para a segurança pública na região do campus e na cidade de Alfenas. 62 
Demanda-se que a resposta ao problema da segurança seja realizada com embasamento em 63 
dados e a partir de debates mais amplos com a participação de especialistas e estudiosos da 64 

segurança pública e violência. Ao longo da discussão, foram mencionados os exemplos do 65 
Núcleo de Estudos de Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro de 66 

Estudos de Criminalidade e Segurança Pública (CRISP) da Universidade Federal de Minas 67 
Gerais (UFMG) que podem ser consultados para a elaboração da proposta. Sem mais, 68 

mantemos abertos para dialogar e contribuir para a formulação de uma política pública de 69 
segurança efetiva, eficaz e cidadã.”.  3) Apreciação da proposta de realização do curso de 70 
Capacitação em Instrumentação Cirúrgica 2016/2 - A prof.ª Eliane apresentou a proposta. 71 
Após apreciação, a proposta foi aprovada por todos os membros do colegiado presentes. 4) 72 
Apreciação da proposta de realização da IV Jornada de Biomedicina da Unifal-MG – A 73 

prof.ª Raquel apresentou a proposta. Após apreciação, a proposta foi aprovada pelos 74 
servidores Luís Groppo, Raquel, Leandro Nogueira, Eduardo, Leandro Fernandes e Keila. As 75 
servidoras Elisângela e Luciana se abstiveram. 5) Indisponibilidade de apoio logístico da 76 
Unifal-MG para ações realizadas aos finais de semana – A Prof.ª Eliane informou que uma 77 
ação de extensão da Faculdade de Ciências Farmacêuticas teve o apoio logístico negado pelo 78 

Departamento de Serviços Gerais (DSG) porque seria realizado no sábado. A prof.ª Eliane 79 
pediu ajuda à Proaf para resolver a questão e foi informada que na data solicitada não haviam 80 

funcionários terceirizados disponíveis, pois eles não trabalham aos sábados, e que essas 81 
solicitações deveriam ser feitas com quinze a vinte dias de antecedência. 6) Seleção de 82 



bolsistas do campus de Poços de Caldas em desacordo com o edital de seleção de 83 
bolsistas divulgado pela PROEX – A prof.ª Eliane informou que o prof. Thales Trez 84 
selecionou uma bolsista para o projeto sob sua coordenação sem inscrição na PROEX, 85 
descumprindo o edital. A Prof.ª Eliane leu a solicitação do prof. Thales. Após discussão, 86 

membros do colegiado votaram pela manutenção do cumprimento do edital. Na sequência os 87 
seguintes assuntos da pauta foram suspensos: “Creditação (estratégia 12.7 do PNE)” e 88 
“Revisão dos fluxogramas da PROEX”. 7) Outros assuntos: A) Os membros do Colegiado 89 
informaram que os proponentes de ações de extensão reclamam da quantidade de informações 90 
solicitadas no preenchimento de propostas de eventos pequenos no sistema CAEX. A Prof.ª 91 

Eliane informou que solicitaria ao Núcleo de Tecnologia da Informação que o sistema CAEX 92 
oculte alguns campos e bloqueie proponentes com relatório pendente. B) A Prof.ª Eliane, após 93 
consentimento dos membros do colegiado, definiu que a partir de agosto de dois mil e 94 

dezesseis, a PROEX não aceitará nenhuma proposta de ação de extensão sem o 95 
preenchimento correto das diretrizes da extensão universitária. As professoras Keila e Simone 96 
farão o comunicado a ser divulgado à comunidade acadêmica. C) A Prof.ª Eliane informou 97 
que assumiu a coordenação regional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 98 

Universidades Públicas Brasileiras e o prof. Elias assumiu coordenações nacionais e regionais 99 
de Cultura. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a presente ata que 100 
será assinada por todos os presentes. 101 
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