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ATA N.º 230 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 07 de novembro de 2016, 

às 09 horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de 

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, no prédio L, 1 
sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima reunião do colegiado de extensão presidida pela 2 

professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Luís Antônio 3 
Groppo, Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Elisângela Monteiro Pereira, Márcia Regina 4 

Cordeiro, João Francisco Vitório Rodrigues e Tomaz Henrique Araújo. O professor Maicon 5 
Oliveira Gouvea participou utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. A 6 

prof.ª Keila Bossolani Kiill participou como convidada. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da 7 
ata 229 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela maioria dos membros 8 

do colegiado presentes, exceto pelos servidores Maicon e Tomaz que se abstiveram. 2)  9 

Apreciação da proposta de realização do evento "Simpósio por uma escola inovadora e 10 
inclusiva: desafios à educação no sec. XXI – Após discussão, os membros do colegiado 11 

solicitaram a alteração na planilha de custos. Na sequência a proposta foi colocada em votação 12 
e aprovada por todos os membros do colegiado presentes. 3) Apreciação da proposta de 13 

realização do projeto de extensão "Rede de agentes sociais - com enfoque na cultura 14 
brasileira" – A prof.ª Eliane informou que o projeto é coordenado pelo do prof. Gleyton Carlos 15 
da Silva Trindade e será fomentado pela Fundação Palmares, com oferta de bolsas para os 16 

acadêmicos, alimentos e transporte. Informou também que a proposta foi apresentada em 17 
regime de urgência porque para assinatura do termo de execução descentralizada tem prazo 18 

exíguo. Após discussão, a prof.ª Eliane colocou a aprovação da proposta em votação. A 19 
proposta foi aprovada por todos os membros do colegiado presentes e o coordenador da 20 
proposta será orientado pelo coordenador de extensão de sua unidade a inserir o projeto no 21 

sistema CAEX, no Edital de Fluxo Contínuo, informando que o recurso será descentralizado 22 
via Fundação de Apoio. 4) Edital Probext 2017 – A prof.ª Keila informou que o segundo item 23 

da ficha de avaliação das propostas submetidas ao edital, a apresentação da ação de extensão 24 
no simpósio, deverá ser analisado pelo colegiado de extensão, pois a sessão virtual de 25 
apresentação dos trabalhos no evento desse ano não ocorreu por problemas técnicos.  Após 26 

discussão, os membros do colegiado decidiram que a submissão do trabalho em vídeo será 27 
considerada como apresentação do trabalho no evento e a presença do bolsista, coordenador ou 28 

coordenador adjunto no evento será pontuado como zero para todos. A Prof.ª Eliane pediu a 29 

palavra e apresentou o novo representante (suplente) técnicos administrativos em educação no 30 
Colegiado de Extensão, o servidor João Francisco Vitório Rodrigues. A servidora Julieta 31 
Aparecida Moreira Rodrigues será a titular e não pode comparecer. A Prof.ª Keila informou 32 



que gerou relatório para acompanhar avaliações e ficou preocupada pois, das 87 propostas de 33 

projetos, 31 ainda não haviam sido habilitadas e apenas 9 tinham avaliação completa. Das 11 34 
propostas de programas, nenhuma tinha avaliação completa. O prof. Maicon questionou os 35 
membros do colegiado se o calendário do edital seria mantido. Após discussão, os membros do 36 

colegiado decidiram manter o calendário e retomar a discussão na próxima reunião do colegiado 37 
que ocorrerá dia 11 de novembro de 2016. A Prof.ª Eliane apresentou a solicitação da profa. 38 
Rosângela Siqueira informando que já havia pedido carta de parceria, mas ela foi encaminhada 39 
pela instituição parceira após o prazo de submissão. Após discussão, o colegiado de extensão 40 
decidiu que a proposta será inabilitada e orientar a profa. que a submeta no Edital de Fluxo 41 

Contínuo, mantendo a mesma decisão da reunião anterior. A prof.ª Hudsara questionou se 42 
deveria orientar os proponentes que tiveram propostas inabilitadas a entrar com recurso. A 43 
Prof.ª Eliane orientou que os coordenadores de extensão não têm essa obrigação, sendo 44 

responsabilidade do proponente. A Prof.ª Keila saiu da reunião às 10h30. A Profa. Elisângela 45 
relatou que recebeu uma proposta de programa com previsão de execução de 9 meses, em 46 
desacordo com o edital que especifica a duração de 12 meses. Após discussão, os membros do 47 
colegiado votaram pela habilitação das propostas de programas com prazo inferior aos doze 48 

meses especificado no edital. Todos os membros do colegiado presentes votaram a favor, exceto 49 
o prof. Maicon que votou contra. Os membros do colegiado decidiram registrar a necessidade 50 
revisão da data de execução dos programas para o próximo edital por estar em desacordo com 51 
a realidade de execução das propostas. 5) Outros assuntos: A) Prof.ª Eliane apresentou um 52 

memorando que ela está elaborando para encaminhar à comissão do Consuni que está avaliando 53 
a distribuição orçamentária da Unifal-MG para solicitar aumento do recurso para a PROEX, 54 
tendo em vista o crescimento da demanda. O memorando apresentará a justificativa da 55 

solicitação com o levantamento dos dados dos gastos de anos anteriores e da projeção do ano 56 

de 2016. A Profa. Eliane prevê que no ano de 2017 a PROEX tenha problemas por falta de 57 
recursos. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire 58 
Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes. 59 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 60 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 61 

Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 62 
TAE João Francisco Vitório Rodrigues 63 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 64 

Prof. Luís Antônio Groppo 65 
Prof. Maicon Oliveira de Oliveira 66 

Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 67 
Prof. Tomaz Henrique Araújo 68 


