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ATA N.º 226 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 14 de setembro de 2016, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

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

presidida pela professora Ana Rute do Vale. Estavam presentes os membros do colegiado: Luís 3 
Antônio Groppo, Elisângela Monteiro Pereira, Fabrício Goecking Avelar, Keila Bossolani Kiill, 4 

Simone Albino da Silva, Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Daniela Braga Lima e Thiago Correa 5 
de Souza. Os servidores Eduardo José Vieira, Maicon Gouvea de Oliveira e Gabriel Rodrigo 6 

Gomes Pessanha participaram utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. 7 
Participou como convidada a professora Marta Gouveia de Oliveira Rovai. Assuntos da pauta: 8 

1) Apreciação da ata 225 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela 9 
maioria dos membros do colegiado presentes, exceto pelos servidores Elisângela, Fabrício, 10 
Lívia, Maicon que se abstiveram. 2) Apreciação da proposta de realização da prestação de 11 

serviços Laboratório Central de Análises Clínicas (LACEN): Contribuição das Análises 12 
Laboratoriais para a Promoção da Saúde da População de Alfenas e Região – A Prof.ª 13 
Elisângela informou que essa prestação de serviços consiste na realização de exames de análises 14 

clínicas para a comunidade externa de duas formas: custeado com verba do Sistema Único de 15 
Saúde, com pagamento via Prefeitura Municipal de Alfenas, ou particular, com pagamento feito 16 

por guia de recolhimento da União. A prof.ª Ana Rute informou que a proposta não precisa de 17 
gerenciamento por fundação de apoio por receber verba do SUS. O prof. Maicon questionou a 18 

falta de planilha estimativa de receitas e despesas. A prof.ª Simone explicou que o LACEN 19 
atende à demanda do SUS e conforme o serviço prestado, a Prefeitura Municipal de Alfenas 20 
paga os exames para a Unifal-MG, após comprovação, por transferência do Fundo Municipal 21 

de Saúde. O LACEN é uma unidade prestadora de serviços do SUS e recebe em conta própria. 22 
Após discussão, a aprovação da proposta foi colocada em votação e todos os presentes a 23 

aprovaram. 3) Apreciação da proposta de realização do Curso Técnicas e Habilidades em 24 
HPLC – A prof.ª Elisângela informou que se trata de curso teórico prático, proposto pelo prof. 25 
Masaharu Ikegaki e elaborado pela empresa Farmalfenas Júnior que tem autonomia na gestão 26 

do recurso orçamentário que será arrecadado. Ela explicou também que a planilha estimativa 27 
de receitas e despesas foi inserida para dar transparência porque legalmente não é necessária. 28 

Após discussão, o Colegiado entendeu que não tinha informações suficientes para apreciar a 29 

proposta. A Prof.ª Elisângela disse que esclareceria as dúvidas apresentadas pelo colegiado e 30 
reapresentaria a proposta na próxima reunião. O servidor Eduardo solicitou registrar a 31 
necessidade de repensar a questão dos proponentes porque, segundo ele, não faz sentido 32 



reconhecer a autonomia da empresa júnior para gerir o recurso do evento, mas não deixá-los 33 

assinar o evento. Colocou-se em votação a devolução da proposta para que fosse reescrita e 34 
apreciada na próxima reunião. A devolução da proposta foi aprovada por todos os membros do 35 
colegiado presentes. 4) Alteração do CAEX - formulário de eventos - A prof.ª Ana Rute 36 

apresentou a proposta com os seguintes campos que seriam ocultados para os eventos: 37 
Introdução, objetivos específicos, aspectos metodológicos, referencial teórico, referências 38 
bibliográficas. Após discussão, os membros do colegiado votaram por manter o campo 39 
introdução como preenchimento opcional e os demais itens ocultados. Os professores Fabrício, 40 
Simone e Elisângela, votaram a favor e os demais votaram contra. Na sequência, votou-se por 41 

ocultar todos os campos propostos pela Coordenadoria de Cursos e Eventos. Os membros do 42 
colegiado Thiago, Luís Groppo, Lívia, Daniela, Keila, Eduardo, Gabriel e Maicon votaram a 43 
favor e essa proposta foi vencedora. 5) Solicitação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – 44 

A prof.ª Ana Rute fez a leitura da solicitação de abertura de campos para atendimento 45 
especializado no ambiente de inscrições do CAEX e abriu para discussões. Após discussão, 46 
colocou-se em votação o atendimento da solicitação. Todos os membros do colegiado 47 
aprovaram a proposta. O servidor Eduardo manifestou preocupação com relação ao 48 

atendimento da solicitação como colocado pela prof.ª Débora, coordenadora do NAI, porque, 49 
segundo ele, a simples colocação de um campo para preenchimento das informações não 50 
resolveria o problema de falta de acessibilidade do sistema CAEX. 6) Outros assuntos: A) 51 
Solicitação da prof.ª Ana Carolina Guerra para alteração no relatório final do Projeto de 52 

Extensão Qualificar para Desenvolver - Após discussão, o colegiado aprovou por unanimidade 53 
a alteração do relatório e esclareceu à professora que a Proex não foi comunicada sobre a 54 
alteração dos bolsistas, conforme informado por ela, no memorando. B) Informes do 40º do 55 

Forproex – A prof.ª Keila informou que no evento discutiram a atual conjuntura econômica do 56 

país e suas implicações nas universidades públicas e na extensão universitária, a estagnação do 57 
ensino superior, o papel da extensão nesse novo contexto, a distribuição de recursos para as 58 
universidades novas, a não contemplação da matriz Andifes na distribuição do orçamento para 59 

o próximo ano. Informou também que o edital Proext-MEC não tem data prevista para 60 
publicação. Ela informou que o fórum pediu mobilização das instituições durante a Semana 61 

Nacional de Ciência e Tecnologia, articulando extensão, pesquisa e inovação. Ela frisou a 62 
necessidade de um representante da Unifal-MG para cada área temática no Fórum. Os 63 
professores Daniela Braga Lima e Elias Evangelista Gomes, estão representando, 64 

respectivamente, a área temática saúde e cultura. A prof.ª Ana Rute apresentou a prof.ª Márcia 65 
que irá coordenar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia na Unifal-MG, em 2016, e a 66 

informou que foi decidido no Forproex que representantes de movimentos sociais deverão ser 67 
convidados a participar do evento. 7) Edital Probext (orçamento) – A prof.ª Ana Rute 68 

apresentou estudo sobre os recursos utilizados para o pagamento dos bolsistas Probext de 2014 69 
a 2016 e pediu aos membros do colegiado que não aceitem a previsão atual do recurso 70 
orçamentário, com cortes e a diminuição do total de bolsas ofertadas. O servidor Eduardo frisou 71 
a importância da verificação/criação de um percentual viável para o gasto com as bolsas. Os 72 
servidores Groppo e Eduardo solicitaram dados qualitativos para avaliar impacto da priorização 73 

da oferta das bolsas por outros tipos de auxílios como material de consumo e transporte. O prof. 74 
Groppo afirmou que o colegiado poderia discutir impressões, na falta de dados de 75 
monitoramento, para subsidiar a discussão. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de 76 
Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes. 77 
Prof.ª Ana Rute do Vale 78 

Prof.ª Daniela Braga Lima 79 
TAE Eduardo José Vieira 80 

Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 81 
Prof. Fabrício Goecking Avelar 82 



Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 83 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 84 
Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 85 
Prof. Luís Antônio Groppo 86 

Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 87 
Prof.ª Marta Gouveia de Oliveira Rovai 88 
Prof.ª Simone Albino da Silva 89 
Prof. Thiago Correa de Souza 90 


