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ATA N.º 222 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 2 de junho de 2016, às 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No segundo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas, no prédio L, 1 
sala 208, ocorreu a ducentésima vigésima segunda reunião do colegiado de extensão presidida 2 

pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Sandra 3 
Maria Oliveira Morais Veiga, Luís Antonio Groppo, Thiago Corrêa de Souza, Hudsara 4 

Aparecida Almeida de Paula, Luciana Borges Goecking, Leandro Araújo Fernandes. Os 5 
servidores Maicon Gouvea Oliveira e Eduardo José Vieira participaram utilizando o recurso de 6 

chamada de vídeo e áudio via internet. Os servidores Elias Evangelista Gomes e Mônica La-7 
Salette da Costa Godinho estiveram presentes como convidados. O prof. Luís Groppo pediu 8 

inclusão de pauta da apreciação da realização do evento II Congresso Internacional - Península 9 
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções para o século XVI, sob coordenação do prof. 10 
Adaílson José Rui. Após discussão, o Colegiado de Extensão decidiu encaminhar a proposta 11 

para análise da Coordenadora de Cursos e Evento, prof.ª Mônica, e, se ela aprovar, que a mesma 12 
seja encaminhada para elaboração do contrato ad referendum do colegiado. Assuntos da pauta: 13 
1) Apreciação da ata 221 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela 14 

maioria dos membros do colegiado presentes, exceto pelo prof. Maicon que se absteve. A Prof.ª 15 
Eliane informou que a Reitoria da Unifal-MG a procurou solicitando esclarecimentos sobre a 16 

manifestação do colegiado e a presença dos alunos afirmando que haveria a implantação de 17 
uma base militar no prédio da Proex. A reitora em exercício, prof.ª Magali Benjamin de Araújo, 18 

esclareceu que se trata realmente de um ponto de apoio para a Polícia Militar realizar boletim 19 
de ocorrência. O reitor, prof. Paulo Márcio de Faria, ao receber a manifestação desse Colegiado 20 
de Extensão a chamou para solicitar esclarecimento e disse não ser função do Colegiado de 21 

Extensão definir as questões de espaço na Unifal-MG. 2) Solicitação da juíza Aila Figueiredo 22 
da 2ª Vara Criminal de Execuções de Pena de Alfenas/MG – A prof.ª Eliane informou que 23 

a juíza Aila Figueiredo e sua equipe (o diretor do presídio, sua assessora e o Sr. José Eduardo 24 
Silvério, presidente da APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) a 25 
procuraram apresentando a demanda por atividades e realização de parcerias. A juíza disse estar 26 

preocupada com os problemas de reabilitação das pessoas apenadas e solicitou atividades de 27 
atendimento psicológico, médico, jurídico, educacional, amparo e apoio às famílias. Ela 28 

informou que a 2ª Vara Criminal possui recurso orçamentário para abrir edital de fomento para 29 

esses tipos de ações. A prof.ª Eliane pediu aos coordenadores de extensão que levassem essa 30 
demanda para suas unidades acadêmicas e divulgassem o edital quando for publicado. 3) 31 
Revisão dos fluxogramas da PROEX – A prof.ª Eliane esclareceu que as alterações de fluxo 32 



discutidas e aprovadas, sobre passar as ações pelo CEUA e depois de aprovadas ir para o diretor 33 

de setor, retirando do colegiado aquelas que não precisam de gerenciamento financeiro da 34 
fundação de apoio, não foram atualizadas no fluxograma da Proex. Por isso, trouxe o 35 
fluxograma para discussão e apreciação do colegiado. Na sequência ela apresentou uma única 36 

proposta de fluxograma para todas as ações de extensão. Após discussão, a prof.ª Eliane propôs 37 
que a versão final do fluxograma fosse apreciada pelas diretorias da PROEX e apresentada para 38 
apreciação na próxima reunião. Todos os membros do Colegiado de Extensão presentes 39 
concordaram. A prof.ª Eliane informou que o Regimento Interno da Pró-Reitoria de Extensão, 40 
aprovado pelo Consuni no dia 28 de abril de 2016, foi publicado sem os destaques e correções 41 

feitos por conselheiros do CONSUNI. Por isso, ela esclareceu que precisará solicitar correções 42 
e adequações em vários artigos. Essas adequações serão apresentadas ao Colegiado de Extensão.  43 
4) Creditação (estratégia 12.7 do Plano Nacional de Educação) – A prof.ª Eliane alertou 44 

sobre a necessidade do atendimento da estratégia 12.7 do plano nacional de educação que 45 
assegura dez por cento dos créditos curriculares em programas e projetos de extensão. Segundo 46 
informações divulgadas na última reunião do Forproex, a extensão universitária irá entrar na 47 
fórmula de distribuição orçamentária e está sendo proposto um indicador que seja a relação 48 

entre o número de docentes envolvidos com extensão, pelo número total de docentes, acrescidos 49 
da mesma relação para os discentes. A entrada dos Técnicos (TAEs) na fórmula foi defendida, 50 
mas há universidades que não aceitam que os TAEs coordenem ações de extensão. Assim, é 51 
importante começar a pensar um modelo de creditação para a Unifal-MG, com base em 52 

exemplos de outras universidades. Ela informou que pediu para apresentar esse tema na reunião 53 
do núcleo das licenciaturas que atualmente está trabalhando na reformulação do Projeto Político 54 
Pedagógico e pediu que os membros do colegiado ajudem a elaborar uma minuta de proposta, 55 

dizendo como fazer creditação na Unifal-MG, contando com experiências de modelos de outras 56 

instituições de ensino superior. 5) Apreciação da proposta de realização da prestação de 57 

serviços Consultoria Técnica Especializada e Realização de Exames e Laudos Técnicos 58 

para Empresas Públicas e Privadas do Setor de Mineração na Área de Processamento 59 
Mineral – A Prof.ª Mônica apresentou proposta e afirmou que adequações solicitadas na 60 
reunião anterior foram realizadas. Após discussão, a proposta foi colocada em votação e todos 61 

os membros do colegiado presentes a aprovaram. 6) Outros assuntos: a) A prof.ª Eliane 62 
informou que a servidora Maria Regina está elaborando minuta de regulamentação do registro 63 
das prestações de serviços. Essa minuta será discutida por uma comissão, já nomeada para 64 

discutir esse tema, e posteriormente apreciada pelo Colegiado de Extensão. Nada mais havendo 65 
a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 66 

TAE Eduardo José Vieira 67 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 68 

Prof. Elias Evangelista Gomes 69 
Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 70 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 71 
Prof.ª Luciana Borges Goecking 72 
Prof. Luís Antonio Groppo 73 

Prof. Maicon Gouvea Oliveira 74 
Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 75 
Prof.ª Sandra Maria Oliveira Morais Veiga 76 
Prof. Thiago Corrêa de Souza 77 


