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ATA N.º 228 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 03 de outubro de 2016, 

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

de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

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

presidida pela professora Ana Rute do Vale. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Tomaz Henrique Araújo, Jaine Honorata Hortolan Luiz, Luís Antônio Groppo, Simone 4 

Albino da Silva, Daniela Coelho de Lima, Luciana Goecking Avelar, Daniela Braga Lima, 5 
Elisângela Monteiro Pereira. O servidor Eduardo José Vieira participou utilizando o recurso 6 

de chamada de vídeo e áudio via internet. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata 227 – 7 
Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela maioria dos membros do 8 

colegiado presentes, exceto pelos servidores Elisângela, Luciana e Jaine que se abstiveram. 2) 9 
Apreciação da proposta de realização do Curso Técnicas e Habilidades em HPLC – A 10 
prof.ª Elisângela informou que devolveu a proposta do curso, conforme solicitado pelo 11 

colegiado de extensão na reunião anterior. Ela pediu ajuda do colegiado para definir se ela 12 
habilitava a proposta sem a apresentação de documento da coordenação do evento quanto a 13 
utilização dos equipamentos. Após discussão, o colegiado decidiu encaminhar uma consulta à 14 

Procuradoria Jurídica da Unifal-MG, nos seguintes termos: Solicitamos orientação ao 15 
Colegiado de Extensão, sobre curso de extensão não gratuito, que utilizará equipamentos e 16 

dependências da Unifal-MG, proposto por empresa júnior e submetido no CAEX por 17 
professor do quadro permanente dessa instituição, sobre procedimentos a serem utilizados 18 

para a devida responsabilização cível e pelos equipamentos e outros bens da instituição. 3) 19 
Definição do número de bolsas do Edital Probext 2017 - A prof.ª Ana Rute apresentou 20 
projeção da distribuição orçamentária das bolsas dos anos 2014 a 2016 para auxiliar na 21 

discussão. Apresentou também, uma proposta de pagamento de bolsas para professores do 22 
projeto de extensão Curso preparatório para o Enem com recursos da Pró-reitoria de Extensão, 23 

sem cobrança de taxa para os participantes e consequentemente sem gerenciamento financeiro 24 
da Facepe. Após discussão, todos os membros do colegiado definiram que o Edital Probext 25 
2017 ofertaria as seguintes quantidades de bolsas: 608 (seiscentos e oito) bolsas para projetos 26 

e 160 (cento e sessenta) bolsas para programas, totalizando R$307.200,00 (trezentos e sete 27 
mil e duzentos reais) em recursos. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Nada mais 28 

havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os 29 

presentes. 30 
Prof.ª Ana Rute do Vale 31 
Prof.ª Daniela Braga Lima 32 



Prof.ª Daniela Coelho de Lima 33 

TAE Eduardo José Vieira 34 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 35 
Prof.ª Jaine Honorata Hortolan Luiz 36 

Prof.ª Luciana Goecking Avelar 37 
Prof. Luís Antônio Groppo 38 
Prof.ª Simone Albino da Silva 39 
Prof. Tomaz Henrique Araújo 40 


