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ATA N.º 235 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 16 de dezembro de 2016, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

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

prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima quinta reunião do colegiado de extensão 2 

inicialmente presidida pela professora Ana Rute do Vale, e a partir das 15:30h foi pela profa. 3 
Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Márcia Regina Cordeiro, 4 
Fabrício Goecking Avelar, Elisângela Monteiro Pereira, Leandro Araújo Fernandes, Julieta 5 

Aparecida Moreira Rodrigues, Tomaz Henrique Araújo, Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Sandra 6 
de Castro Azevedo e Gláucia de Oliveira Moreira. O prof. Maicon Gouvêa de Oliveira 7 

participou do campus Poços de Caldas utilizando o recurso de áudio e vídeo via internet. A 8 
professora Keila Bossolani Kiill participou como convidada. Assuntos da pauta: 1) Aprovação 9 

da ata da Reunião 234 – Após discussão e adequações na redação a ata foi aprovada pelos 10 
membros do colegiado presentes. 2) Edital Probext 2017 – Os membros do colegiado 11 
discutiram sobre a solicitação do aumento do recurso orçamentário da Proex ao Consuni e suas 12 

implicações na concessão das bolsas do edital Probext 2017. A prof.ª Eliane começou a 13 
participar da reunião às quinze horas e vinte minutos. Ela informou que na reunião do Consuni, 14 

ocorrida pela manhã, decidiu-se que as pró-reitorias acadêmicas não sofreriam o corte 15 
orçamentário de 23% e que a PROEX receberia R$135.000,00 para custear o Curso 16 
Preparatório para o Enem nos três campi. Os membros do colegiado decidiram retirar a proposta 17 
do Programa Qualidade de Vida no trabalho, pois o programa foi erroneamente lançado no 18 

edital de concessão de bolsas, por não atender às normas do edital. As servidoras Lívia e Julieta 19 

saíram da reunião às 16h00. Após discussão, os membros do colegiado presentes votaram a 20 

favor do orçamento no valor de R$307.000,00 (trezentos e sete mil reais). Na sequência 21 
distribuiu-se o recurso destinado ao pagamento das bolsas entre as propostas de programas e 22 
projetos aprovados. Segue a relação de programas e projetos com o valor das bolsas concedidas. 23 
Programas da área temática Cultura: a) Toda música para todos – 20 bolsas; b) Civitas – 24 
práticas e teorias do literário – 20 bolsas. Programa da área temática Educação: a) Mineração 25 

para todos – 20 bolsas. Programas da área temática Saúde: a) Universidade aberta da terceira 26 
idade – Unati – 20 bolsas; b) Condições crônicas – cuidados inovadores – 20 bolsas; c) Saúde 27 
do atleta – 16 bolsas; d) Centro de farmacovigilância da Unifal-MG – CEFAL – 20 bolsas; e) 28 
NAFAU – Núcleo de atenção farmacêutica da Unifal – 20 bolsas. Programas da área temática 29 
Trabalho: a) Incubadora tecnológica de cooperativas populares da Universidade Federal de 30 

Alfenas – 20 bolsas; b) Programa de extensão estudo da postura e movimento – 20 bolsas. 31 

Projetos da área temática Comunicação: a) Orçamento participativo sem mistério: 32 

desmistificando as finanças públicas – 8 bolsas; b) Laboratório de orientação profissional: uma 33 



proposta de integração da universidade com o ensino médio – 8 bolsas; c) Fala garoto(a)! 34 

Oficinas e técnicas para estudantes com dificuldade de se expressar em público – 8 bolsas. 35 
Projetos da área temática Cultura: a) Escola de Capoeira Angola Resistência no Chico Rei 36 
– 8 bolsas; b) Mais Cultura no Campus de Poços – 8 bolsas; c) Orquestra Popular no Campus 37 

de Poços – 8 bolsas; d) Ritmos e elementos do Maracatu de Baque Virado – 8 bolsas; e) 38 
Planejando o Museu da Unifal-MG: a relação dos discentes com o patrimônio e a memória da 39 
UNIFAL-MG – 8 bolsas; f) Museu de cada um, patrimônio de todos nós: brincando de construir 40 
ideias sobre museus e patrimônios no sul de Minas Gerais – 8 bolsas. Projeto da área temática 41 
Direitos Humanos e Justiça: a) Universidade Federal: um direito de todos – 8 bolsas. Projetos 42 

da área temática Saúde: a) Contos e encantos – 8 bolsas; b) Centro de monitoramento da 43 
esquistossomose no sul de Minas Gerais – CEMDE SUL MG – 8 bolsas; c) Doenças 44 
sexualmente transmissíveis e hepatites virais – 8 bolsas; d) Atenção integral à saúde do adulto 45 

e do idoso – 8 bolsas; e) Comunicação e informação em enfermagem e saúde – 8 bolsas; f) Liga 46 
dermato funcional – 8 bolsas; g) Oficina de Capoeira Ginga Legal – 1 bolsa; h) Procurando o 47 
Aedes – ações de vigilância e combate ao mosquito Aedes aegypti nos Campi da Unifal em 48 
Alfenas/MG – 8 bolsas; i) Assistência aos pacientes com mucosite oral radioquimioinduzida no 49 

serviço oncologia do hospital da Santa Casa de Alfenas – 8 bolsas; j) Projeto de extensão 50 
sexualidade consciente – 8 bolsas; k) Mentes brilhantes – 8 bolsas; l) Crescendo e brincando 51 
com saúde e nutrição 8 bolsas; m) Alívio pelas mãos: massoterapia – 8 bolsas; n) Nós da 52 
nutrição: entre o sabor, o saber e o fazer – 8 bolsas; o) Projeto cãoterapia – 8 bolsas; p) 53 

Mentoring: apoio ao estudante de medicina – 8 bolsas; q) Recriarte – 8 bolsas; r) Unifal em  54 
movimento – 2 bolsas; s) Roda de terapia comunitária integrativa: espaço de partilha e 55 
promoção de saúde – 8 bolsas; t) Juntos para uma vida viva – 8 bolsas; u) Saúde – 1 bolsa; v) 56 

Eu sou voluntário – 8 bolsas; x) Liga da dor – Educador: conhecendo e controlando a dor – 8 57 

bolsas; y) Higiene e segurança de alimentos – 4 bolsas. Projetos da área temática Educação: 58 
a) Dimensões africanas nos materiais didáticos – 8 bolsas; b) Cursinho popular Emancipa Sul 59 
de Minas – 8 bolsas; c) Cursinho saberes – pré-vestibular e preparatório ao ENEM UNIFAL-60 

MG Campus de Poços de Caldas – 8 bolsas; d) Iniciando o espanhol – 8 bolsas; e) Mãos limpas 61 
– 8 bolsas; f) Novas mídias para a produção e comunicação do conhecimento histórico – 8 62 

bolsas; g) Educação financeira para estudantes do ensino médio – 8 bolsas; h) O laboratório de 63 
ensino em educação matemática na formação de professores - 8 bolsas; i) Matemática para a 64 
cidadania – 8 bolsas; j) Scratch nas escolas – estudantes – 8 bolsas; k) Gestão financeira de 65 

pequenos negócios – apoio a microempresas na cidade de Varginha/MG – 8 bolsas; l) Escola 66 
sustentável e formação continuada – 8 bolsas; m) Xadrez nas escolas: um instrumento 67 

pluridisciplinar – 8 bolsas; n) A imaginação sociológica e o sul de Minas – 5 bolsas; o) Scratch 68 
nas escolas – 8 bolsas; p) Conversas sobre matemática com as pessoas idosas – 3 bolsas. 69 

Projetos da área temática Meio Ambiente: a) Projeto (de) compondo: horta comunitária e 70 
compostagem no campus de Poços de Caldas – 8 bolsas; b) Fórum de combate ao uso de 71 
agrotóxicos: soberania alimentar e agroecologia na região de Alfenas; c) Horta comunitária para 72 
promoção e educação ambiental e segurança alimentar e nutricional – 8 bolsas; d) Vivência 73 
entre piscicultores e universidade para a melhoria da produção de peixe e qualidade da água – 74 

8 bolsas; e) Águas de Minas – 8 bolsas; f) Digiatlas: atlas digital ambiental em dispositivo 75 
mobile para Android – 8 bolsas. Projetos da área temática Tecnologia e Produção: a) 76 
Pensando em códigos: desenvolvendo os princípios lógicos da computação – 8 bolsas; b) 77 
Desenvolvimento de processos de beneficiamento em minerais gemológicos como subsídio 78 
para aproveitamento econômico - 8 bolsas; c) Projeto: Dispositivos móveis na obtenção de 79 

dados georreferenciados da Dengue, Zica e Chikungunya – 8 bolsas. Projetos da área temática 80 
Trabalho: a) Observatório de gestão escolar – 8 bolsas; b) Café com administração pública: 81 

ano IV – sentidos do trabalho no espaço público – 8 bolsas. Nada mais havendo a ser tratado, 82 
eu, Márcia Regina Cordeiro, Coordenadora de Extensão do Instituto de Química, lavrei a 83 
presente ata que será assinada por todos os presentes.  84 
Prof.ª Ana Rute do Vale 85 



Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 86 

Prof. Fabrício Goecking Avelar 87 
Prof.ª Gláucia de Oliveira Moreira 88 
TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 89 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 90 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 91 
Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 92 
Prof. Maicon Gouvêa de Oliveira  93 
Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 94 

Prof.ª Sandra de Castro Azevedo 95 
Prof. Tomaz Henrique Araújo 96 


