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ATA N.º 236 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 08 de fevereiro de 2017, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No oitavo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no prédio 1 

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

inicialmente presidida pela professora Ana Rute do Vale. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Márcia Regina Cordeiro, Tomaz Henrique Araújo, Luís Antônio Groppo, Thiago 4 
Corrêa de Souza, Daniela Braga Lima, Márcia Regina Cordeiro e Gláucia de Oliveira Moreira. 5 

A professora Mônica Lá-Salette da Costa Godinho participou como convidada. Assuntos da 6 
pauta: 1) Aprovação da ata da Reunião 235 – Após discussão e adequações na redação a ata 7 

foi aprovada pelos membros do colegiado presentes. 2) Apreciação da proposta de realização 8 

do evento IV SEMAT: Ensino-Aprendizagem de Matemática com Curiosidade e Diversão 9 
– A prof.ª Mônica fez a apresentação da proposta. Após discussão os membros do colegiado 10 
questionaram os valores cobrados pelo gerenciamento financeiro, pois a arrecadação com as 11 
inscrições não seria suficiente para cobrir os custos do evento, mas considerando a possibilidade 12 

de apoio financeiro pela FAPEMG, já solicitado a proposta foi colocada em votação e foi 13 
aprovada por todos os presentes. 3) Apreciação da proposta de realização do evento 14 

Educação Inclusiva: contexto escolar e universitário - A prof.ª Mônica fez a apresentação 15 
da proposta e informou ter visto a divulgação de um curso de especialização com o mesmo 16 
nome, carga horária, temas, local e gerenciamento pela Facepe. A prof.ª Mônica conversou por 17 
telefone com o coordenador de extensão do Instituto de Ciência e Tecnologia, o prof. Maicon 18 

Gouvêa de Oliveira, para obter mais esclarecimentos. O prof. Maicon concordou com os 19 

apontamentos do colegiado e sugeriu a devolução da proposta para ajustes. Após discussão, 20 

votaram pela devolução da proposta para adequação de carga horária, das diretrizes da extensão 21 
universitária e da planilha de custos que estava com erros no cálculo dos valores. A Prof.ª 22 
Mônica sugeriu que a regulamentação de prazos seja revista para que as propostas que 23 
necessitem de gerenciamento pela Fundação de apoio, sejam enviadas com mais antecedência. 24 
4) Apreciação da solicitação de registro fora de prazo do Programa CasaCiência – Após 25 

discussão, os membros do colegiado presentes votaram pela suspensão do assunto e 26 
reencaminhamento da solicitação pela coordenadora do programa, com mais justificativas. 5) 27 
Apreciação do Projeto Político Pedagógico do Curso Preparatório para o Enem – Após 28 
discussão, os membros do colegiado aprovaram a proposta e sugeriram retirar data de 2017 para 29 
que o documento fique atemporal. 6) Apreciação da minuta de Resolução das 30 

Coordenadorias dos Campi Avançado – Os membros do colegiado votaram pela suspensão 31 

do assunto tendo em vista o trâmite dos regulamentos dos campi fora de sede que serão 32 

apreciados no Consuni segundo informação do prof. Tomaz Araújo. 7) Sugestões de datas 33 



para as próximas reuniões colegiadas: Após discussão, os membros do colegiado aprovaram 34 

as seguintes datas: 22 de fevereiro e 8 de março 8) Penalidade para bolsistas que não 35 
apresentaram projetos no Simpósio Integrado Unifal-MG – Após discussão, os membros 36 
do colegiado decidiram pela suspensão do assunto para apreciação na próxima reunião. 9) 37 

Outros assuntos: A) Prof.ª Daniela questionou exigência de envio de informações para 38 
elaboração do edital de bolsistas até dia 30 de março, pois, segundo ela, os calouros ficarão de 39 
fora da seleção. A Prof.ª Ana Rute informou que verificaria a alteração da data com a prof.ª 40 
Eliane Garcia Rezende. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, secretária 41 
da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 42 

Prof.ª Ana Rute do Vale 43 
Prof.ª Daniela Braga Lima 44 
Prof.ª Gláucia de Oliveira Moreira 45 

Prof. Luiz Antonio Groppo 46 
Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 47 
Prof. Mônica La-Salette da Costa Godinho 48 
Prof. Thiago Corrêa de Souza 49 

Prof. Tomaz Henrique Araújo 50 


