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ATA N.º 229 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 20 de outubro de 2016, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No vigésimo 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 nona reunião do colegiado de extensão presidida 2 

pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Luís 3 
Antônio Groppo, Simone Albino da Silva, Leandro Araújo Fernandes, Hudsara Aparecida de 4 

Almeida Paula, Elisângela Monteiro Pereira, Thiago Correa de Souza, Márcia Regina Cordeiro, 5 
Lívia Maris Ribeiro Paranaíba. O servidor Eduardo José Vieira participou utilizando o recurso 6 

de chamada de vídeo e áudio via internet. Participaram como convidados: Keila Bossolani Kiill, 7 
Elias Evangelista Gomes e Mônica La-Salette da Costa Godinho. Assuntos da pauta: 1) 8 

Apreciação da ata 228 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela 9 
maioria dos membros do colegiado presentes, exceto pelos servidores Hudsara, Thiago e Lívia 10 
que se abstiveram. 2) Apreciação da proposta de realização do V Simpósio Internacional 11 

de Atenção Farmacêutica – As professoras Mônica e Elisângela informaram que se reuniram 12 
com a proponente do evento, apresentando todos os questionamentos que o Colegiado de 13 
Extensão havia feito na reunião de apreciação da proposta. Elas apresentaram os 14 

esclarecimentos da proponente e, após discussão, a aprovação do evento foi colocado em 15 
votação. Todos os membros do colegiado presentes aprovaram a proposta. 3) Apreciação da 16 

proposta de realização do Curso Técnicas e Habilidades em HPLC – A prof.ª Eliane 17 
apresentou as alterações feitas na planilha de receitas e despesas do curso, baseadas nas novas 18 

orientações da Pró-Reitoria de Administração e Finanças. A prof.ª Elisângela apresentou as 19 
alterações e os termos de responsabilidade preenchidos pela representante da Empresa Júnior e 20 
pelo proponente do curso. Após discussão, a aprovação do curso foi colocada em votação e 21 

todos os membros do colegiado presentes aprovaram a proposta, exceto o servidor Eduardo que 22 
votou contra. 4) Edital Probext 2017 – A prof.ª Eliane informou que recebeu duas solicitações 23 

referentes a propostas submetidas ao edital, sendo um referente a perda de prazo para envio da 24 
proposta e outro por seleção equivocada de informação no preenchimento da proposta no 25 
sistema CAEX. Após discussão, os membros do colegiado decidiram fazer a leitura das 26 

solicitações encaminhadas. A solicitação do prof. Gleyton Trindade pedia a dilatação do prazo 27 
de recebimento da proposta de programa, sob sua coordenação, ou a aceitação das propostas de 28 

projetos vinculados a esse programa para que seus proponentes não fossem prejudicados por 29 

sua falha. O Colegiado de Extensão, após discussão, indeferiu as duas solicitações por entender 30 
que as mesmas ferem o edital e o conceito de programa, caso faça o desmembramento da ação, 31 
entendendo que o solicitante poderá submeter a proposta do programa no edital fluxo contínuo 32 



ou no edital Proext 2017. A outra solicitação, do Prof. Marcelo Conceição 33 

(23087.011741/2016-84), solicita que sua proposta não fosse inabilitada porque ele selecionou 34 
erroneamente o nome do parceiro no formulário do sistema CAEX. O prof. Luís Antônio 35 
Groppo informou que, embora o proponente tenha selecionado a opção errada, ele relatou 36 

corretamente as parcerias na proposta e anexou o termo de parceria correto. Após discussão, os 37 
membros do colegiado definiram por unanimidade que a proposta poderia ser habilitada. Na 38 
sequência, os membros do colegiado foram relatando os problemas encontrados na habilitação 39 
das propostas de programas e projetos de suas unidades e definiram não habilitar propostas nas 40 
seguintes condições: parcerias relatadas sem comprovante com identificação da instituição e do 41 

responsável que assinou o documento e a não apresentação de termos de parceiros citados na 42 
descrição da proposta. Definiram também que as propostas que não apresentaram a lista de 43 
material de consumo ou o cronograma preenchido poderiam ser habilitados. A prof.ª Eliane 44 

sugeriu que, para o próximo edital, o Colegiado de Extensão deveria pensar em ampliar o 45 
número de bolsas para os programas, pois verificou que isso foi um fator limitante para a 46 
submissão dessas ações. A prof.ª Keila orientou que propostas de projetos, vinculados a 47 
programas com coordenadores de unidades diferentes, deveriam ser aprovados em suas 48 

unidades acadêmicas. Ela pediu a realização de uma reunião do extraordinária do Colegiado de 49 
Extensão para tratar do edital Probext 2017. O servidor Eduardo saiu da reunião às 15h50 e 50 
solicitou registrar que era contra o recebimento de qualquer proposta fora do prazo estabelecido 51 
no edital. 5) Outros assuntos: A) A prof.ª Keila relatou a gravação de uma aula com a servidora 52 

Maria das Dores Pimentel Nogueira, da UFMG, sobre ações de extensão. A gravação será 53 
disponibilizada aos participantes do Curso Ações de Extensão, oferecido à comunidade 54 
acadêmica da Unifal-MG pela PROEX. B) A prof.ª Eliane apresentou a proposta do folhetim 55 

informativo da PROEX. Ela pediu ao colegiado que colaborasse na redação das matérias para 56 

a primeira edição. Após discussão, os membros do colegiado definiram que o nome da primeira 57 
edição seria “Extensão em Destaque” e que deverá realizar um concurso para a comunidade 58 
acadêmica manifestar o nome definitivo do folhetim com distribuição inicialmente semestral. 59 

Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos 60 
os presentes. 61 
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