
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL ALFENAS 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 
RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 700 - CENTRO 

CEP: 37130-000 - ALFENAS - MG 
TELEFONE: (35) 3299-1077  

E-MAIL: extens@unifal-mg.edu.br 

ATA N.º 231 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 11 de novembro 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 novembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 
no prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima primeira reunião do colegiado de 2 

extensão presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Elisângela Monteiro Pereira, Jaine Honorata 4 

Hortolan Luiz, João Francisco Vitório Rodrigues, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, 5 
Luciana Borges Goecking, Simone Albino da Silva, Leandro Araújo Fernandes, Sandra Maria 6 

Oliveira Morais Veiga, Tomaz Henrique Araújo e Thiago Correa de Souza. O professor Maicon 7 
Oliveira Gouvea participou utilizando o recurso de chamada de vídeo e áudio via internet. A 8 

prof.ª Keila Bossolani Kiill participou como convidada. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da 9 
ata 230 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela maioria dos membros 10 
do colegiado presentes, exceto pelos servidores Jaine e Luciana que se abstiveram. 2) Edital 11 

Probext 2017 – A Prof.ª Keila informou que alguns avaliadores não selecionaram corretamente 12 
o item sobre a adequação da proposta à área temática principal, baixando a nota final da 13 
avaliação. Ela questionou se as avaliações deveriam ser devolvidas para correção. Após 14 

discussão, o colegiado decidiu manter a nota do avaliador porque o uso da mediana das três 15 
avaliações corrigiria esse problema. A prof.ª Keila questionou a operacionalização das 16 

demandas do colegiado para o Sistema CAEX. A prof.ª Eliane sugeriu agendar uma reunião 17 
com o servidor Cléber, do Núcleo de Tecnologia da Informação, para apresentar as solicitações 18 

do colegiado depois da publicação do resultado final do Edital Probext 2016. Na sequência, os 19 
membros discutiram a alteração do cronograma dos editais Probext 2016 (programas e projetos) 20 
e o aprovaram por unanimidade. Segue o cronograma aprovado: 28/11/2016-Divulgação do 21 

resultado parcial; 02/12/2016 – Prazo final para protocolização, na Proex ou na sua secretaria 22 
em Câmpus fora de sede, de recurso contra o resultado parcial; 05/12/2016 - Divulgação do 23 

resultado final. O colegiado de extensão definiu a data do dia 18 de novembro para o 24 
fechamento de avaliações e, após esse prazo, os coordenadores de extensão que tivessem 25 
propostas sem avaliação, as enviariam para os membros do colegiado apreciarem até dia 21 de 26 

novembro. A próxima reunião do colegiado de extensão, para finalizar o processo de avaliação 27 
e fechar o resultado parcial, ficou agendada para 25 de novembro, às 14 horas. 3) Apreciação 28 

da proposta de realização do projeto "Tamanho não é documento – pequenas iniciativas 29 
empresariais e a livre concorrência” – A prof.ª Eliane informou que esse projeto, coordenado 30 
pela prof.ª Wilges Bruscato, é financiado pela Secretaria de Direitos Difusos do Ministério da 31 
Justiça. O recurso orçamentário do projeto para pagamento de bolsas foi descentralizado, via 32 



fundação de apoio, e a compra de materiais de consumo será feita pela Unifal-MG. A Prof.ª 33 

Eliane pediu a inclusão da apreciação dessa proposta de projeto na pauta da reunião do 34 
colegiado de extensão e todos os presentes concordaram. Ela apresentou a proposta e esclareceu 35 
as dúvidas do colegiado.  Na sequência, a proposta foi colocada em votação e aprovada por 36 

todos os membros do colegiado presentes, exceto pelos professores Thiago e Jaine que se 37 
abstiveram.  5) Outros assuntos: A) O Prof. Tomaz pediu que coordenadores de extensão 38 
conversem com os representantes de suas unidades acadêmicas no Consuni para apoiarem o 39 
pedido da Pró-Reitoria de Extensão para aumentar o seu recurso orçamentário, pois isso 40 
depende do voto dos conselheiros. O Prof. Tomaz é relator da proposta e informou que o pedido 41 

será sustentado por análise do orçamento e documentação que comprova a demanda por mais 42 
recursos. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada 43 
por todos os presentes.  44 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 45 
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