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ATA N.º 232 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 25 de novembro de 2016, 

às 14h00 horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria 

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

No vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas, 1 
no prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima segunda reunião do colegiado de 2 

extensão presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Simone Albino da Silva, Luciana Borges Goecking, Luís Antônio Groppo, Daniela 4 

Braga Lima, Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha, Leandro Araújo Fernandes, Márcia Regina 5 
Cordeiro e Tomaz Henrique Araújo. O professor Maicon Gouvêa de participou da reunião 6 

utilizando o recurso de áudio e vídeo via internet. Estava presente também, como convidadas, 7 
as professoras Ana Rute do Vale, Keila Bossolani Kiill e Mônica La Salete Godinho. Assuntos 8 

da pauta: 1) Apreciação da ata número 231 – Após leitura e discussão, os membros do 9 
colegiado aprovaram por unanimidade a ata com as correções sugeridas. 2) Apreciação do 10 

projeto “Gerenciamento e recuperação de resíduos de solventes orgânicos na Unifal-MG 11 
– A prof.ª Eliane apresentou a proposta, e o colegiado discutiu as seguintes ressalvas para 12 
aprovação: 1) a proposta é relevante para o problema sério de descarte de resíduos químicos da 13 
Unifal-MG, mas deve ser entendida como oportunidade de iniciar uma política institucional 14 

que realmente resolva a questão; 2) Questionou-se o valor do repasse para a Fundação de Apoio, 15 
que ultrapassa o percentual de 20% geralmente cobrado pelas Fundações de Apoio; 3) Apontou-16 

se que a ausência de um técnico de laboratório,  poderá acarretar riscos de acidentes e 17 
dificuldades de controle das atividades do laboratório; 4) Foi discutido a relevância da 18 

contrapartida da Unifal-MG adquirir um carro para a transporte de produtos químicos, tornando 19 
desnecessário a montagem de dois laboratórios para a mesma finalidade. Isto atenderia não só 20 
o projeto, mas também a necessidade de transporte de químicos entre laboratórios e um 21 

almoxarifado central; 5) Solicitou-se um parecer junto a Comissão Permanente de 22 
Sustentabilidade sobre a execução desse projeto; 6) Realizar o estudo de viabilidade técnica, 23 

financeira e econômica do Projeto (EVTE); 7) Com as ressalvas a proposta foi aprovada, e será 24 
encaminhada à Professora Márcia Paranho Veloso, coordenadora do Projeto para que viabilize 25 
as solicitações necessárias, possibilitando a Proex encaminhar para a Pró-reitoria de 26 

Administração e Finanças (PROAF). Após discussão a proposta foi aprovada por oito votos a 27 
favor. 3) Edital Probext 2017 - Quanto ao Edital Probext 2017, foi apresentado algumas 28 

dúvidas sobre como utilizar o CAEX no processo de avaliação executado pelos CEUAS - Keila 29 

Bossolani Kiill e Maria de Los Angeles de Castro Ballesteros esclareceram várias dúvidas e 30 
definiram o envio dos dados restantes, por e-mail até segunda-feira 28/11/2016. O prof. Thiago 31 
Corrêa de Souza iniciou sua participação na reunião as 15:50h, e saíram a prof.ª Márcia, o Prof. 32 



Groppo e prof.ª Daniela. Ainda sobre o Edital Probext 2017 foram levantados os seguintes 33 

pontos: Informou-se que se os pacotes fossem de 100 bolsas para programas e de 360 bolsas 34 
para projetos, teríamos 45 projetos contemplados com bolsas e 5 programas e explanou que 35 
conforme edital somente concorrerá a bolsa os projetos e programas com nota igual ou superior 36 

a 135 pontos. Devido às dúvidas que acarretaram atraso na avaliação das propostas foi 37 
necessária prorrogação do prazo no cronograma ficando: data da publicação parcial dos 38 
resultados dia 01/12/2016; protocolização de recursos na Proex ou na sua secretaria em Câmpus 39 
fora de sede, até dia 07/12/2016 e divulgação do resultado Final dia 12/12/2016. Na 40 
oportunidade de levantar outros assuntos, o prof. Gabriel solicitou aos CEUAS que auxiliassem 41 

na habilitação do programa da coordenadora Ana Carolina Guerra, referente ao programa 42 
Incubadora Tecnológica de cooperativas populares. O professor Gabriel fez a exposição de que 43 
os parceiros não emitem termo de parceria, pois são entidades autogestionárias e não há 44 

presidente. Aprovou-se a habilitação com 2 abstenções e 4 votos a favor, por entender que os 45 
parceiros e os beneficiários são as mesmas pessoas. Nada mais havendo a tratar, eu, Luciana 46 
Reis Ruella, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 47 
Prof.ª Ana Rute do Vale 48 

Prof.ª Daniela Braga Lima 49 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 50 
Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 51 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 52 

Prof. Leandro Araújo Fernandes 53 
Prof.ª Luciana Borges Goecking 54 
Prof. Luís Antônio Groppo 55 

Prof. Maicon Gouvêa de Oliveira  56 

Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 57 
Prof.ª Simone Albino da Silva 58 
Prof. Tomaz Henrique Araújo 59 


