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ATA N.º 223 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 20 de junho de 2016, às 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

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

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

Hudsara Aparecida Almeida Paula, Raquel Lopes Martins Souza, Valéria Cristina Ribeiro 5 
Vieira que entrou às 11:00h no lugar de Hudsara. O servidor Eduardo José Vieira participou 6 

utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. Os servidores Elias Evangelista 7 
e Ana Rute do Vale estiveram presentes como convidados. Assuntos da pauta:  1) Apreciação 8 

da ata 222 – Após discussão e correções a ata foi aprovada por todos os presentes. A prof.ª 9 
Eliane informou que encaminhou para nomeação a prof.ª Marta de Oliveira Rovai como diretora 10 
de Publicações e Outros Produtos Acadêmicos. A prof.ª Eliane informou a abertura de edital do 11 

Juízo da Execução Penal da Comarca de Alfenas para submissão de ações cujos beneficiários 12 
sejam os apenados do sistema prisional e pediu que os coordenadores de extensão divulguem o 13 
edital e incentivem a submissão de propostas até dia 05 de julho, pois o prazo final é 15 de julho 14 

e precisará ser enviado pela Fundação de Apoio para que o recurso ganho seja viável de ser 15 
gasto ainda este ano, caso contrário pela UNIFAL-MG será depositado por GRU e não se 16 

consegue o recurso para o projeto ser executado em tempo. A Prof.ª Eliane informou que está 17 
compilando as incorreções do regimento da Pró-reitoria de Extensão, publicado pela Secretaria 18 

Geral da Unifal-MG, e as encaminhará ad referendum ao colegiado de extensão solicitando sua 19 
retificação. 2) Apreciação do I Congresso Médico Acadêmico da Unifal (COMAU) – A 20 
prof.ª Eliane informou que a proposta foi encaminhada ad referendum do colegiado a fim de 21 

acelerar o processo de elaboração do contrato. Após discussão, a proposta foi aprovada por 22 
todos os presentes exceto pelo servidor Eduardo que votou contra porque não concordou com 23 

o preenchimento da proposta. 3) Apreciação do II Congresso Internacional - Península 24 
Ibérica: Antiguidade, Medievo e suas projeções para o século XVI – A Prof.ª Eliane 25 
informou que, após reunir-se com a procuradoria jurídica da Unifal-MG, obteve autorização 26 

para a abertura de inscrição de trabalhos antes da elaboração do contrato do evento, 27 
considerando que as inscrições para o evento serão abertas após o contrato e após aprovação 28 

dos trabalhos. Após discussão, todos os membros do colegiado aprovaram a proposta. 4) 29 

Revisão dos fluxogramas – A Prof.ª Eliane apresentou a proposta do fluxograma com as 30 
sugestões das coordenadorias de cursos e eventos e de programas e projetos. Após discussão, 31 
todos os membros do Colegiado de Extensão presentes aprovaram a submissão da aprovação 32 



do parecer da unidade pelo coordenador de extensão. No item aprovação da Unidade 33 

Acadêmica (UA) do proponente, foi discutida a inclusão de um parecer, não utilizando a 34 
expressão aprovação, para encaminhamento da proposta no CAEX – todos os membros do 35 
Colegiado presentes aprovaram a colocação. Após discussão, as propostas de alteração do 36 

fluxograma foram anotadas pela prof.ª Eliane e passadas para as coordenadorias para apreciação 37 
e sugestões, e depois voltará ao colegiado para aprovação. A versão final da proposta será 38 
apreciada na próxima reunião. 5) Outros assuntos: A) Parecer da procuradoria sobre o festival 39 
– A prof.ª Eliane fez a leitura integral da resposta encaminhada pela procuradoria sobre a 40 
utilização da marca “Festival de Artes e Interações de Alfenas”. O parecer informou que a 41 

utilização dessa marca poderia gerar questionamento e pedido de indenização por quem a 42 
registrou. A procuradoria sugeriu a elaboração de um contrato de cessão da marca para a 43 
realização do evento já programado para este ano. A Prof.ª Eliane informou que a procuradoria 44 

orientou a Proex a questionar a legitimidade do registro da marca pelo aluno e, por isso, foi 45 
pedida a contestação do registro via Agência de Inovação. A prof.ª Eliane afirmou que a Proex 46 
deveria assegurar que Unifal-MG não sofra pedido de indenização. O servidor Eduardo 47 
ofereceu-se para redigir proposta de contrato para a cessão do direito do uso da marca. B) 7º 48 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária – A prof.ª Eliane informou que foram 49 
reservados um ônibus e uma van para transportar a equipe da Unifal-MG para o evento, 50 
totalizando sessenta e sete lugares. Informou ainda que fará solicitação de ajuda financeira para 51 
participação coletiva nesse evento à Fapemig. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de 52 

Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 53 
Prof.ª Ana Rute do Vale 54 
TAE Eduardo José Vieira 55 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 56 

Prof. Elias Evangelista Gomes 57 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 58 
Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 59 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 60 
Prof. Luís Antonio Groppo 61 

Prof.ª Raquel Lopes Martins Souza 62 
Prof.ª Simone Albino da Silva 63 
Prof.ª Valéria Cristina Ribeiro Vieira 64 


