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ATA N.º 234 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 12 de dezembro de 2016, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, 1 

no prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima quarta reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Márcia Regina Cordeiro, Luís Antonio Groppo, Daniela Braga Lima, Elisângela Monteiro 4 
Pereira, Simone Albino da Silva, Leandro Araújo Fernandes, Julieta Aparecida Moreira 5 

Rodrigues, Tomaz Henrique Araújo, Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Sandra de Castro Azevedo. 6 
As professoras Keila Bossolani Kiill e Mônica La Salette da Costa Godinho participaram como 7 

convidadas. Assuntos da pauta: 1) Aprovação da ata da Reunião 233 – Após discussão e 8 
adequações na redação da ata, a maioria dos membros do colegiado presentes a aprovaram, 9 

exceto as professoras Sandra e Lívia que se abstiveram. 2) Apreciação da proposta de 10 

realização do Curso de Instrumentação Cirúrgica e Auxílio ao Cirurgião - 2017 - Curso 11 
de Férias – As professoras Mônica e Simone fizeram apresentação da proposta. Prof.ª Sandra 12 

saiu da reunião às 15h06 para participar de outra reunião. Após discussão, a proposta de 13 
realização do curso foi aprovada por todos os presentes. 3) Apreciação da proposta de 14 

realização do Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica 2017 – As prof.ªs 15 
Mônica e Simone fizeram a apresentação da proposta. Após discussão, a proposta de realização 16 
do curso foi aprovada por todos os presentes. 4) Apreciação da proposta de realização do IV 17 
Workshop sobre Insetos Sociais – Reunião anual da Seção Brasileira da IUSSI 2017 – A 18 

Prof.ª Mônica relatou suas dúvidas quanto a proposta, pois o evento é em parceria com a 19 

entidade “União Internacional para o Estudo dos Insetos Sociais” e com cobrança de taxa 20 

revertida à essa entidade. Após discussão, os membros do colegiado concordaram que a 21 
proposta não informava parceria com a UNIFAL-MG e, portanto, não haveria necessidade de 22 
registro. Assim, definiu-se que a coordenadoria de cursos e eventos iria orientar o proponente, 23 
informando-o que não cabe registro, pois não se trata de um evento da UNIFAL-MG, mas 24 
somente de participação de servidores e alunos da Universidade. 5) Edital Probext 2017 – A 25 

discussão foi iniciada pela apreciação dos recursos ao edital. Recurso da servidora Bernadete 26 
de Lourdes Carvalho Meira (Processo nº 23087.012964/2016-69) – A servidora solicitou o 27 
aceite do termo de parceria após o prazo estipulado no edital. Após discussão, os membros do 28 
colegiado decidiram, por maioria, exceto a prof.ª Márcia Cordeiro que se absteve, indeferir a 29 
solicitação. Recurso da professora Cláudia Gomes (processo nº 23087.012983/2016-95) – 30 

A professora solicitou reconsiderar o termo de parceria e apresentou justificativas para os 31 

problemas na documentação. Após discussão, os membros do colegiado decidiram por maioria, 32 

exceto pelo prof. Luis Groppo que votou a favor do recurso e pela prof.ª Daniela que se absteve, 33 



indeferir a solicitação. Recurso das professoras Cristiane Grasselli (processo nº 34 

23087.012928/2016-03) e Eveline Azeredo (processo nº 23087.012941-2016-54) – As 35 
professoras solicitaram inserir o nome do coordenador adjunto da proposta após o prazo 36 
estipulado no edital. A prof.ª Daniela, coordenadora de extensão da unidade das solicitantes, 37 

informou que ambas propostas não atenderam o edital por não informar o nome do coordenador 38 
adjunto, mas tem mérito de execução. Após discussão, os membros do colegiado decidiram, 39 
por maioria, exceto os professores Daniela Braga e Leandro que se abstiveram, indeferir a 40 
solicitação. Recurso da prof.ª Verônica Magalhães (processo nº 23087.012972/2016-13) – 41 
A professora Verônica solicitou a correção do número de bolsas solicitadas de um para oito. 42 

Após discussão, os membros do colegiado votaram contra o recurso, exceto a prof.ª Elisângela 43 
que se absteve. A prof.ª Eliane definiu que em uma outra oportunidade traria a discussão da 44 
obrigatoriedade do coordenador adjunto para todas as ações de extensão. Na sequência, a prof.ª 45 

Eliane informou que solicitou aumento do recurso orçamentário da Proex no Conselho 46 
Universitário - Consuni e apresentou a planilha de previsão orçamentária para 2017 para 47 
subsidiar a discussão da quantidade de recurso que seria disponibilizado para o pagamento das 48 
bolsas de extensão. Ela fez o relato de sua participação da reunião no Consuni e informou que 49 

teria que encaminhar uma justificativa da solicitação de aumento do recurso para análise da 50 
Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Desenvolvimento Institucional. A prof.ª Eliane 51 
informou que a decisão do Consuni é crucial para definir a quantidade de bolsas que poderão 52 
ser concedidas, pois se considerar a decisão de nosso colegiado na 228ª reunião de 03 de outubro 53 

de 2016, com valor de R$ 307.200,00 não haverá recurso para gerenciar as outras despesas da 54 
Proex, já que a previsão de orçamento é de R$ 315.000,00. Portanto, propôs a alteração do 55 
cronograma do edital para aguardar a definição orçamentária do Consuni. Após discussão, os 56 

membros do colegiado aprovaram por unanimidade a seguinte alteração do cronograma do 57 

edital Probext 2017: item 9.5. Divulgação do resultado final, em 19/12/2016. Outros assuntos: 58 
A) Prof.ª Mônica informou que a servidora Maria Regina solicitou permissão para apreciar as 59 
planilhas das propostas com cobrança de inscrições e mensalidades, anteriormente à análise do 60 

colegiado, com a finalidade de corrigir os problemas. O propósito é de não atrasar a apreciação 61 
nas demais instâncias da universidade, antes da elaboração do contrato de gerenciamento via 62 

Fundação de Apoio. A Prof.ª Eliane esclareceu que a prof.ª Mônica, gerente de Cursos e 63 
Eventos, tem autonomia para delegar essa função, mas de qualquer forma o colegiado pode 64 
emitir seu parecer. Na sequência, o colegiado foi consultado e todos os membros presentes 65 

aprovaram a solicitação. B) A Prof.ª Eliane informou que o Edital Proext/MEC poderá ser 66 
divulgado a qualquer momento, com prazo de submissão muito curto, e que aceitará propostas 67 

somente de universidades que indicarem avaliadores. C) A Prof.ª Simone se despediu do 68 
colegiado, pois venceu seu mandato como representante da Escola de Enfermagem, e 69 

comunicou que a prof.ª Gláucia de Oliveira Moreira assumirá a representação em seu lugar. Ela 70 
agradeceu a parceria e a convivência no colegiado. A Prof.ª Eliane agradeceu a participação da 71 
Simone no colegiado e sua colaboração com a equipe. Nada mais havendo a ser tratado, eu, 72 
Meire Izabel de Araújo, secretária, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes.  73 
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