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ATA N.º 224 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 11 de agosto de 

2016, às 14 horas, na sala de reuniões da Pró-

Reitoria de Extensão (campus Alfenas, 

prédio L, sala 208).

No décimo primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas, 1 
no prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima vigésima quarta reunião do colegiado de 2 

extensão presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os 3 
membros do colegiado: Keila Bossolani Kiill, Simone Albino da Silva, Vanessa Cristina 4 

Girotto, Leandro Araújo Fernandes, Thiago Corrêa de Souza, Hudsara Aparecida 5 
Almeida de Paula. Os professores Maicon Gouvea de Oliveira e Gabriel Rodrigo Gomes 6 

Pessanha participaram utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. A 7 
professora Mônica La-Salette da Costa Godinho participou como convidada. Assuntos da 8 

pauta: 1) Apreciação da ata 223 - Após correções a ata foi aprovada por todos os 9 
presentes, exceto pelos professores Maicon e Gabriel que se abstiveram. 2) Aprovação 10 

ad referendum da V Semana Acadêmica da Ciência da Computação – Após 11 
discussão, todos os membros do colegiado presentes validaram a aprovação ad 12 

referendum. 3) Solicitação de adequações no Regimento Interno da Pró-Reitoria de 13 
Extensão – A prof.ª Eliane apresentou a proposta com as adequações no Regimento 14 

Interno da Pró-Reitoria de Extensão que foram encaminhadas ao Conselho Universitário. 15 
Discutiu-se que a aprovação do CONSUNI trocou o termo Diretoria por Gerência e no 16 

texto somente o artigo 3º ficou assim, mantendo em todo o corpo a palavra diretoria. 17 
Desta forma, não pode ser publicada a portaria que designa a profa. Marta Rovai como 18 

responsável pelo setor de publicações e outros produtos na Proex. Para tornar possível 19 
publicar a portaria, o texto do regimento precisava ser corrigido como aprovado no 20 
CONSUNI, por isso a profa. Eliane solicitou as adequações. A designação Diretoria 21 

remete a pagamento de CD e o argumento no conselho é que na Unifal-MG não há 22 
disponibilidade desse recurso. Na discussão ficou acordado que as funções são de 23 

diretoria e, portanto, precisa buscar junto ao CONSUNI uma forma de resolver este 24 
impasse, pois precisa avaliar o fato pela função exercida pelo servidor, e não trocar o 25 

termo porque não há CDs disponíveis. A profa. Eliane comunicou que na próxima terça-26 
feira fará uma reunião junto aos relatores do Regimento Geral da UNIFAL-MG para 27 

conversar sobre esse problema. Após discussão, todos os membros do colegiado presentes 28 
aprovaram as adequações. 4) Apreciação da proposta de realização da 6ª Semana da 29 

Química - Após discussão, todos os membros do colegiado presentes aprovaram a 30 



proposta de realização do evento. 5) Proposta de cronograma das reuniões do 31 

colegiado de extensão para o 2º semestre de 2016 – Após discussão, a proposta foi 32 
aprovada por todos os membros do colegiado presentes. 6) Fluxograma de ações de 33 

extensão – A Prof.ª Eliane apresentou sugestões\adequações no fluxograma. Após 34 
discussão, a versão final do fluxograma foi aprovada pela maioria dos membros do 35 

colegiado presentes, exceto pelo prof. Maicon que se absteve. A versão aprovada será 36 
anexada a essa ata. 7)  Discussão sobre termo de participantes voluntários dos 37 

programas e projetos de extensão – A Prof.ª Eliane informou que a Unifal-MG está 38 
sendo processada em ação trabalhista por um participante voluntário (comunidade 39 

externa) de projeto de extensão. Por isso, ela apresentou uma proposta de termo de adesão 40 
de prestador de serviço voluntário para apreciação. Após apreciação, o termo foi aprovado 41 

por todos os presentes. A versão aprovada será anexada a essa ata. 8) Transporte para o 42 
7º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária – A prof.ª Eliane informou que a 43 

PROEX já reservou um ônibus com 52 lugares e uma van com 15 lugares para o 44 
transporte e convidou os membros do colegiado para participarem do 40º Encontro do 45 

Forproex que ocorrerá antes do 7º CBEU. 9) Edital Probext – A Prof.ª Keila apresentou 46 
a proposta e solicitou a colaboração do colegiado de extensão na definição de alguns 47 

pontos do edital. A Prof.ª Eliane apresentou a proposta orçamentária 2017 e a projeção 48 
do recurso orçamentário de 2017 com corte. Procedeu-se a leitura dos itens alterados e 49 

como o tempo foi insuficiente, definiu-se a suspensão da apreciação e retomada na 50 
próxima reunião do colegiado. 10) Outros assuntos: A) A prof.ª Eliane informou que a 51 

procuradoria jurídica, em reunião realizada para discutir a execução de prestação de 52 
serviços na Unifal-MG, solicitou que fosse acrescentado nos custos de todas as ações o 53 

gasto com as publicações no diário oficial e alteração do termo “depreciação” para 54 
“despesas”. Ela informou também que foi nomeada como presidente de comissão que 55 

definirá critérios a serem adotados para estimar os custos envolvidos na utilização das 56 
instalações e nome da Universidade Federal de Alfenas – UNIFAL-MG, em curso e 57 

eventos gerenciados pela Fundação de Apoio. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire 58 
Izabel de Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 59 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 60 
Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 61 

Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 62 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 63 

Prof. Leandro Araújo Fernandes 64 
Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 65 

Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 66 
Prof.ª Simone Albino da Silva 67 

Prof.ª Vanessa Cristina Girotto 68 
Prof. Thiago Corrêa de Souza69 



Anexo I 

 
 

 


