
 
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 237 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 22 de fevereiro de 2017, 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No vigésimo segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, 1 

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

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Márcia Regina Cordeiro, Tomaz Henrique Araújo, Daniela Braga Lima, Márcia Regina 4 
Cordeiro, Sandra de Castro Azevedo, Patricia Roberta Berithe Pedrosa de Oliveira, Leandro 5 

Araújo Fernandes, Elisângela Monteiro Pereira. Os professores Gabriel Rodrigo Gomes 6 
Pessanha e Laos Alexandre Hirano participaram utilizando o recurso de áudio e vídeo via 7 

internet. As professoras Mônica Lá-Salette da Costa Godinho, Keila Bossolani Kiill e Ana Rute 8 
do Vale participaram como convidadas. Assuntos da pauta: 1) Aprovação da ata da Reunião 9 

236 – Após discussão e adequações na redação a ata foi aprovada pela maioria dos membros 10 
do colegiado presentes, exceto pelos professores Laos e Elisângela que se abstiveram. O prof. 11 
Leandro solicitou anotar em ata, para se resguardar, que ele orientou um colega de sua unidade 12 

sobre como fazer o registro de um evento que necessita gerenciamento financeiro, com data 13 
prevista para ocorrer em setembro, por acreditar que o mesmo possa não acatar sua orientação. 14 

2) Apreciação do relatório de atividades 2016, plano de trabalho 2017, planilhas 15 
orçamentárias 2016 e 2017 – A prof.ª Eliane informou que de acordo com o regimento geral 16 
o plano de trabalho, relatório de atividades e o orçamento devem ser aprovados/apresentados 17 
ao Colegiado. Assim, ela fez a apresentação do relatório de atividades 2016, especificando os 18 

resultados contemplados totalmente, parcialmente e os não atendidos. Ela falou da necessidade 19 

da construção de resolução de bolsas para apreciação do CEPE – Conselho de Ensino Pesquisa 20 

e Extensão. O Prof. Tomaz sugeriu perguntar a auditoria da Unifal-MG quais parâmetros a 21 
Controladoria Geral da União recomenda para o pagamento das bolsas a fim de auxiliar a 22 
elaboração da minuta.  A prof.ª Sandra de Castro Azevedo chegou às 15h20. A Prof.ª Eliane 23 
apresentou a primeira edição do jornal “Extensão em Destaque” e informou que ele será 24 
distribuído para todos os servidores no mês de abril. Na sequência ela apresentou o plano de 25 

trabalho 2017 da PROEX e esclareceu que encaminhou esse documento para a Proplan 26 
construir o plano de diretrizes institucionais. A Prof.ª Eliane mencionou a necessidade da 27 
aprovação do curso preparatório para o Enem anualmente tendo em vista a necessidade do 28 
recurso para a execução do projeto. A prof.ª Eliane apresentou a planilha orçamentária de 2016 29 
dos gastos executados pela PROEX e informou que planilha dos gastos apresentada pela 30 

Proplan tem um valor menor. As planilhas diferem no total gasto, sendo que a planilha da Proex 31 

apresenta saldo negativo de R$8.000,00 (oito mil reais). Os professores Tomaz e Laos saíram 32 

da reunião às 16h30. Na sequência ela apresentou a proposta orçamentária 2017 para apreciação, 33 



especificando todas as rubricas. Os membros do colegiado pediram a transferência de 34 

R$5.000,00 (cinco mil reais) da rubrica de Serviços de terceiros – pessoa jurídica para 35 
equipamentos e material permanente. A prof.ª Eliane colocou em votação a aprovação dos três 36 
documentos apresentados e todos os membros do colegiado presentes votaram a favor, exceto 37 

o prof. Gabriel que havia saído da reunião. As cópias dos documentos aprovados foram 38 
anexados a essa ata.  3) Apreciação da minuta de normativa das atribuições coordenadorias 39 
campi avançados – Assunto suspenso porque o assunto anterior demandou todo o tempo da 40 
reunião.  4) Solicitação de registro de projeto CasaCiência – Assunto suspenso. 5) 41 
Resultados do edital Probext 2017: possíveis distorções – O Prof. Laos solicitou a 42 

transferência do assunto para a próxima reunião do colegiado de extensão agendada para o dia 43 
08 de março de 2017. 6) Simpósio Integrado - consequências da não apresentação dos 44 
trabalhos – Assunto suspenso. 7) Comunicado da Secretaria Municipal de Saúde de 45 

Alfenas – A Prof.ª Eliane pediu que os coordenadores de extensão orientassem os proponentes 46 
de programas e projetos de extensão com parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de 47 
Alfenas a entrarem no sistema da prefeitura e fazer o cadastro. 8) Penalidade para bolsistas 48 
que não apresentaram projetos no Simpósio Integrado Unifal-MG – Assunto suspenso. 9) 49 

Outros assuntos: A) Prof.ª Eliane informou que trabalhará na implantação de um Núcleo 50 
Extensionista da Unifal-MG para atender demandas dos municípios. B) A Prof.ª Eliane pediu 51 
sugestão de programa ou projeto com historicidade para gravar documentários com 52 
experiências, falas dos coordenadores, com a equipe contando história do programa/projeto e 53 

isso, posteriormente, será utilizado para as atividades do curso que será ofertado no Prodoc. 54 
Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, secretária da Pró-Reitoria de 55 
Extensão, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 56 

Prof.ª Ana Rute do Vale 57 

Prof.ª Daniela Braga Lima 58 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 59 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 60 

Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 61 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 62 

Prof. Laos Alexandre Hirano 63 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 64 
Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 65 

Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 66 
Prof.ª Patrícia Roberta Berithe Pedrosa de Oliveira 67 

Prof.ª Sandra de Castro Azevedo 68 
Prof. Tomaz Henrique Araújo69 
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ANEXO I - RESULTADOS 

O plano de trabalho 2016 para a PROEX 

 

COEX: 

Meta  Resultado 

1 Trabalhar normativa que resolva as fragilidades 

associadas ao pagamento de bolsas acadêmicas 

considerando a legislação nacional vigente (decreto 

7.416/2010 e outros) e a resolução de bolsas da 

UNIFAL MG; 

Parcial 

2 Normativa sobre isenção de taxas em casos de ações 

que estabeleçam gerenciamento de recursos pela 

Fundação de Apoio; 

Contemplado 

Res. 01/2016 

3 Rever resolução prazos res. 01/2015 Não 

4 Fomentar ações para iniciar estratégias de 

atendimento ao ponto 12.7 do Plano Nacional de 

Educação para o decênio 2014 – 2024 creditação da 

extensão nos cursos de graduação. Junto à 

PROGRAD, aos colegiados de cursos e NDEs; 

Início de diálogo com PROGRAD 

e com Núcleo das licenciaturas 

5 Estimular a elaboração de ações de extensão que 

atendam aos diferentes campi, turnos, e modalidades 

de ensino (presencial, a distância, graduação e pós-

graduação); 

Insignificante (dados no Caex e 

diálogo com Cead) 

6 Fomentar programas e projetos de extensão com 

ações entre universidade e outros setores da sociedade, 

2017 – publicar edital PROBEXT-2017 em outubro 

2016; 

Contemplado 

7 Fomentar participação em eventos nacionais com 

apresentação de resultados das ações de extensão – 7º 

CEBEU em 06 a 10 de setembro; 

Contemplado (76 trabalhos 

apresentados no CEBEU e outros 

eventos (administração – 01; 

educação ambiental – 01, química 

– 12, matemática – 12) 

 

 

ADMINISTRATIVO: 

Meta Resultado 

1 Implantar no site da PROEX a divulgação dos 

dados referentes às bolsas acadêmicas de 

extensão; 

Contemplado 

2 Publicar no portal transparência a relação dos 

bolsistas com os devidos recebimentos; 

Contemplado 

3 Gerar instrumento de seleção, monitoramento 

e acompanhamento da situação do bolsista – 

Edital para seleção bolsista; 

Parcial (lançou edital, mas falta 

acompanhamento e melhorar 

avaliação) 

4 Estabelecer um canal de comunicação entre as 

pró-reitorias: PROEX, PROGRAD, PRACE e 

Incipiente (iniciou o diálogo com 

a PRPPG) 
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PRPPG, possibilitando a não duplicidade de 

bolsas para o aluno e evitando possibilidade de 

recebimento de bolsa indevidamente; 

5 Solicitar contratos individuais para cursos, 

eventos, prestação de serviço e projetos que 

forem gerenciados pela FAP; 

Contemplado 

6 Estabelecer um mecanismo de monitoramento 

de carga horária remunerada do professor em 

dedicação exclusiva, de forma a ser compatível 

com a permitida pela legislação que trata do 

assunto, bem como normatizar as formas de 

remunerações da equipe executora da ação, 

quando as atividades são gerenciadas pela FAP, 

coibindo o nepotismo; 

Não contemplado (iniciou 

discussão com a PROAF, 

Procuradoria e auditoria, mas não 

gerou resultado) 

7 Dialogar com a FAP buscando solucionar as 

fragilidades apontadas pelo TCU, tais como 

prestação de contas, relatório de gestão, falhas 

no processo de compras, acompanhamento real 

da execução da ação, patrimoniamento de bens 

adquiridos pelo projeto, dentre outras. 

Contemplado (melhorou estrutura 

dos fiscais, houve treinamento, 

diálogo com a FAP, implantação 

do sistema para visualização pelo 

coordenador da ação) 

8 Os Gestores da PROEX buscará solicitar, ao 

término da ação extensionista, que a FAP 

encaminhe a planilha executada final, 

possibilitando avaliação comparativa do que foi 

previsto em relação ao realmente executado. 

Essa informação servirá de elemento orientador 

para as próximas propostas, quando se tratar de 

ações semelhantes; 

Parcial (fez a solicitação, mas 

ainda esta em andamento a 

estrutura para viabilizar) 

9 Fomentar a comunicação entre a Extensão e a 

sociedade por meio de produção de artigos 

científicos, boletim UNIFAL-MG, folders, 

cartilhas, vídeos, livros, capítulo livros, etc., 

divulgando os resultados das ações de extensão. 

Parcial - Lançou o jornal e 

melhorou o fomento para 

produção (vídeos, folders, banner, 

cartilhas) 

10 Fomentar quali-quantitativamente as ações 

culturais universitárias 

Melhorou a atuação da gerência de 

Arte e cultura) 

11 Aprimorar o sistema de avaliação das ações; Incipiente (iniciou o diálogo, mas 

não começou o trabalho) 

12 Estimular o registro na PROEX, das ações de 

extensão desenvolvidas pelas empresas juniores; 

Houve reuniões e iniciou a 

experiência com o curso da farma-

junior de acordo com a Lei 

13 Atuar junto às políticas de extensão 

participando de conselhos municipais e das 

políticas nacionais de extensão junto às reuniões 

nacionais e regionais de extensão; 

Parcial (manteve as mesmas 

participações de 2015 – idoso, 

saúde e juventude) 
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14 Estimular ações de extensão que possam 

captar recursos externos por meio de 

atendimento a editais ou parcerias com 

instituições; 

Divulgação dos editais no site, e 

elaboração de proposta para o 

Min. Esportes. 

15 Construir estratégias para intercâmbio 

internacional junto à Assessoria de relações 

Institucionais da UNIFAL-MG, possibilitar 

trocas de experiências em ações de extensão; 

Participação em mesa redonda e 

diálogo com a Assessoria de 

relações interinstitucionais (ideia 

do cardápio de ofertas – grupo 

Coimbra). 

16 Capacitar servidores para melhor atender a 

estrutura logística para eventos da UNIFAL-

MG. 

Não contemplado – elaborou 

normas para a estruturação do 

setor de cerimonial e solicitou 

inclusão do setor no ASCOM 

(capacitação de servidor - 

liberação parcial de para 

mestrado). 
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ANEXO II -O plano de trabalho 2017 para a PROEX 

 

1 - Trabalhar normativa que resolva as fragilidades apontadas pela CGU (a - projetos 

com mudança de plano trabalho quando já contratou a FAP, precisa ser aprovado pelo 

COEX; b - aprovação pelo COEX quando projeto tem orçamento ministerial; c - 

acompanhamento das atividades pelos fiscais; d - normativa para valor a ser pago para a 

UNIFAL-MG pelas ações gerenciadas pela FAP); 

2 – Normativa para fluxo e gestão das Prestações de serviço executadas por servidores 

da UNIFAL-MG; 

3 - Fomentar ações para iniciar estratégias de atendimento ao ponto 12.7 do Plano 

Nacional de Educação para o decênio 2014-2024 - creditação da extensão nos cursos de 

graduação. Junto à PROGRAD, aos colegiados de cursos e NDEs; 

4 - Estimular a elaboração de ações de extensão que atendam aos diferentes campi, 

turnos, e modalidades de ensino (presencial, a distância, graduação e pós-graduação); 

5 - Fomentar programas e projetos de extensão com ações entre universidade e outros 

setores da sociedade, 2017 – publicar edital PROBEXT-2018 em outubro 2017; 

6 - Fomentar participação em eventos com apresentação de resultados das ações de 

extensão; 

7 - Gerar instrumento de monitoramento e acompanhamento das ações de extensão; 

8 - Estabelecer um canal de comunicação entre as pró-reitorias: PROEX, PROGRAD, 

PRACE e PRPPG, possibilitando a não duplicidade de bolsas para o aluno e evitando 

possibilidade de recebimento de bolsa indevidamente; 

9 - Os Gestores da PROEX buscará solicitar, ao término da ação extensionista, que a 

FAP encaminhe a planilha executada final, possibilitando avaliação comparativa do que 

foi previsto em relação ao realmente executado. Essa informação servirá de elemento 

orientador para as próximas propostas, quando se tratar de ações semelhantes; 

10 – Aprimorar quali-quantitativamente as ações culturais universitárias; 

11 – Terminar a elaboração do projeto básico (arquitetônico) do espaço Ciência da 

UNIFAL-MG campus sede; 

12 – Fomentar a comunicação entre a Extensão e a sociedade por meio de produção de 

artigos científicos, boletim UNIFAL-MG, folders, cartilhas, vídeos, livros, capítulo 

livros, etc., divulgando os resultados das ações de extensão. 

13 – Estimular o registro na PROEX, das ações de extensão desenvolvidas pelas 

empresas juniores;  

14 – Aprimorar o sistema de avaliação das ações; 

 

14 - Atuar junto às políticas de extensão participando de conselhos municipais e das 

políticas nacionais de extensão junto às reuniões nacionais e regionais de extensão; 

15 - Estimular ações de extensão que possam captar recursos externos por meio de 

atendimento a editais ou parcerias com instituições; 

16 - Construir estratégias para intercâmbio internacional junto à Assessoria de relações 

Institucionais da UNIFAL-MG, possibilitar trocas de experiências em ações de extensão 

– construção do portfolio (cardápio). 

17 - Rever resolução prazos - res. 01/2015 

18 – Reestruturação do projeto “Curso preparatório para o ENEM”, com um Projeto 

Político Pedagógico aprovado pelo COEX e manutenção por orçamento da PROEX. 
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ANEXO III -Planilha Orçamentária executada em DDEX 2016 

Naturezas de Despesas DDEX 

 R$       367.983,28             

3390.14 Diárias - Pessoal Civil R$                   20.883,02  

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes R$                  254.720,00 

3390.30 Material de Consumo R$                   31.765,59  

3390.31 Premiações Cult., Art., Cient., etc. R$                     -  

3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 25.476,04 (22009,85+3466,19)  

3390.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$               17.143,00 

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$                  24.953,60  

3390.93 Indenizações e Restituições R$                     876,25 

4490.51 Obras e Instalações R$                       - 

4490.52 Equipamentos e Material Permanente R$                  22.193,19 

Total               R$              376.000,84 

 R$                  8.017,56 

 

Planilha Orçamentária executada em DDAC 2016 

Naturezas de Despesas DDAC 

 R$ 26.442,80             

3390.14 Diárias - Pessoal Civil R$               1.405,62      

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes R$             16.800,00  

3390.30 Material de Consumo R$                  - 

3390.31 Premiações Cult., Art., Cient., etc. R$                  - 

3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção R$               1.000,00 

3390.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$                  803,00 

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$                  - 

3390.93 Indenizações e Restituições R$                  - 

4490.51 Obras e Instalações R$                  - 

4490.52 Equipamentos e Material Permanente R$              4.722,72 

Total R$              24.731,34 

Sobra R$              1.711,46 
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ANEXO IV -Proposta Orçamentária 2017 

Proex Subação DDEX 

 

Tabela 1. Previsão Orçamentária para a subação DDEX 2017 

 546.925,87 

3390.14 Diárias - Pessoal Civil 26.000,00 

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 375.000,00 

3390.30 Material de Consumo 27.170,07 

3390.31 Premiações Cult., Art., Cient., etc. - 

3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção (18.725,49) 29.000,00 

3390.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 18.255,80 

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 60.000,00 

3390.93 Indenizações e Restituições 1.500,00 

4490.51 Obras e Instalações - 

4490.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 

Total 546.925,87 

 

 

Tabela 2. Previsão Orçamentária para a subação DDAC para 2017 

Naturezas de Despesas 

Situação 1 

2017 < 2016 

23.348,18 

3390.14 Diárias - Pessoal Civil 2.000,00 

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 17.600,00 

3390.30 Material de Consumo 842,80 

3390.31 Premiações Cult., Art., Cient., etc. - 

3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 

3390.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 

3390.93 Indenizações e Restituições - 

4490.51 Obras e Instalações - 

4490.52 Equipamentos e Material Permanente - 

Total 23.442,80 

 

 


