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ATA N.º 239 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 19 de abril de 2017, 

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

de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 

208) 

No décimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no 1 
prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima trigésima nona reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 

colegiado: Lívia Maria Ribeiro Paranaiba, Hudsara Aparecida de Almeida Paula, Gláucia de 4 
Oliveira Moreira, Elisângela Monteiro Pereira, Ítalo Oscar Riccardi Leon, Maicon Gouvea 5 
de Oliveira, Sandra de Castro de Azevedo, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Luciana 6 

Borges Goecking, Daniela Coelho de Lima. Estavam presentes também as professoras Ana 7 
Rute do Vale, Keila Bossolani Kiill e Mônica La Salette da Costa Godinho. Assuntos da 8 

pauta: 1) Apreciação da ata da Reunião 238 – Após discussão, os membros do colegiado 9 
decidiram suspender o assunto para apreciação na próxima reunião porque a maioria dos 10 
presentes não participou das discussões. 2) Recurso do prof. Osvaldo Adilson de Carvalho 11 

Junior, processo nº 23087.002715/2017-46 – O prof. Osvaldo entrou com recurso ao 12 
Colegiado de Extensão sobre a decisão da 238ª reunião sobre os projetos “Scratch nas 13 
Escolas” (PREAE3149) e “Scratch nas Escolas – Estudantes” (PREAE3149). A prof.ª Eliane 14 

informou que na reunião anterior o Colegiado de Extensão decidiu solicitar a adequação do 15 
registro para uma única proposta, agrupando as duas ações e concedendo apenas oito bolsas. 16 

A perspectiva é a qualidade das propostas, questão que o colegiado vem discutindo e 17 
buscando implementar, inclusive pensando na questão do credenciamento da extensão nos 18 

cursos de graduação. A Prof.ª Eliane aproveitou o momento para informar que esteve na 19 
reunião do colegiado de graduação, dia 18, para discutir a inserção das atividades de extensão 20 
nos projetos pedagógicos dos cursos. Ela informou que as ações tem que atender as cinco 21 

diretrizes, para que seja feita a creditação. A Proex terá que trabalhar junto à graduação e 22 
com a pesquisa, pensando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e trabalhar 23 

com projetos e programas que apresentem qualidade para definir quais ações que serão 24 
creditadas. O prof. Maicon informou que o prof. Osvaldo já havia iniciado o processo de 25 
execução do projeto e apresentou ao Colegiado de Extensão os questionamentos do 26 

coordenador sobre a união das duas propostas e da legalidade de acatar recurso fora do prazo 27 
do edital. A Prof.ª Eliane explicou que não se tratava de recurso, mas o colegiado foi 28 

interpelado pelo setor de programas e projetos por conceder bolsas a um curso, que foi 29 
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aprovado no edital para projetos de extensão. A Prof.ª Eliane fez a leitura de itens no 30 
regimento da PROEX onde trata das atribuições e competências na Gerência de Programas 31 
e Projetos, esclarecendo que a tomada de decisões do colegiado deve ser baseada nessa 32 
prerrogativa. A prof.ª Daniela Coelho de Lima chegou às 15h30. A prof.ª Ana Rute fez a 33 

leitura do recurso. Profa. Keila ponderou sobre apreciar a proposta escrita, que muitas vezes 34 
não trazem a qualidade da atividade junto à população, e as questões pontuadas pelo 35 
coordenador mostram isso, remetem a atividades que não aparecem na proposta escrita, 36 
portanto, não reflete plenamente o que ocorre em campo, assim, é importante trabalharmos 37 
para que as propostas sejam melhor apresentadas. Após discussão, a prof.ª Eliane colocou 38 

em votação a solicitação do prof. Osvaldo que pedia a anulação da decisão do colegiado na 39 

reunião 238. Todos os membros do colegiado presentes votaram contra a solicitação, exceto 40 
os professores Maicon e Daniela que se abstiveram. A Prof.ª Eliane informou que iria redigir 41 

a resposta ao recurso com a ajuda de membros do colegiado. O Colegiado decidiu que a 42 
resposta deveria informar a manutenção da decisão anterior e sugerir ao coordenador, caso 43 
ele não deseje unir as duas propostas em um único projeto, a possibilidade de execução da 44 
proposta no edital de no fluxo contínuo caracterizando melhor como projeto e incluindo 45 

curso como atividade. 3) Solicitação de alteração no plano de trabalho de evento 46 

Simpósio - Por uma Escola Inovadora e Inclusiva: Desafios à Educação do Século XXI 47 
(PREAE 3026), sob coordenação da prof.ª Silvia Orru – A prof.ª Eliane informou que 48 
evento precisou de alteração de plano de trabalho e, como não havia tempo hábil, ela aprovou 49 

ad referendum ao Colegiado de Extensão. Ela apresentou as alterações do plano de trabalho 50 
e as implicações na planilha de custos, colocando para aprovação as alterações. Foi aprovado 51 

por todos os membros do colegiado presentes. A prof.ª Eliane informou que enviaria o 52 
número da lei que determinou a reavaliação do plano de trabalho pelo colegiado em caso de 53 

alterações. A Prof.ª Hudsara saiu da reunião às 16h22. 4) Solicitação de alteração no plano 54 

de trabalho do Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica I – 2017 55 
(PREAE3027) – A prof.ª Eliane fez a leitura da solicitação, apresentou as alterações do 56 

plano de trabalho e as repercussões na planilha de custo, colocando para apreciação e 57 
votação. Foi aprovado por todos os presentes. 5) Apreciação da proposta de realização do 58 

Curso Oclusão dentária e placas oclusais – A Prof.ª Mônica informou que 59 
pedagogicamente não havia nenhum impedimento, e em relação ao valor de arrecadação o 60 
curso apresentava valor baixo, recomendando a aprovação.  Na sequência, a profa. Eliane 61 
colocou em votação, sendo aprovado por todos os presentes. O prof. Maicon saiu às 16h40. 62 

A prof.ª Keila solicitou a fala antes do prof. Maicon sair e informou que faria novo 63 

levantamento dos relatórios pendentes, pedindo aos coordenadores de extensão que 64 

monitorem suas unidades, tendo em vista o lançamento dos editais no segundo semestre, de 65 
forma a evitar possíveis impedimentos. 6) Apreciação da proposta de realização do II 66 
Workshop do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas – A Prof.ª Mônica 67 
informou que não encontrou impedimentos pedagógicos na proposta, mas a planilha 68 
estimativa de receitas não informava o valor da publicação do contrato no diário oficial da 69 

união (DOU). A aprovação da proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os 70 
presentes condicionada a correção da planilha. 7) Apreciação da proposta de realização 71 

do Congresso Mineiro de Fisioterapia, II Encontro de Egressos do Curso de 72 
Fisioterapia e II Encontro de Extensão do Curso de Fisioterapia da UNIFAL-MG – As 73 
professoras Ana Rute e Sandra saíram às 16h44. Ponderou-se sobre a questão de apresentar 74 

um evento de extensão junto com o congresso e explanou a falta do valor para o DOU na 75 

planilha. A prof.ª Eliane pediu para os coordenadores de extensão orientarem os proponentes 76 

de eventos a preencherem a planilha de receita e despesas disponibilizada na página da 77 
PROEX. Ela colocou a aprovação da proposta em votação. Aprovada por todos os presentes 78 
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condicionado a alteração da planilha acrescentando o valor de publicação no DOU. 79 
8) Apreciação da proposta de realização do XLVI Semana Odontológica – Após 80 
apresentação da proposta e discussão a aprovação foi colocada em votação. Aprovado por 81 
todos os presentes condicionado a alteração da planilha para acrescentar o valor do DOU. A 82 

prof.ª Eliane solicitou a prof.ª Mônica que a Gerência de Cursos e Eventos revisse o 83 
instrumento de avaliação dos cursos e eventos. A prof. Mônica saiu às 16h54. 9) Processo 84 

fora de pauta: prestação de serviços "Laboratório Central de Análises Clínicas: 85 
Contribuição das Análises Laboratoriais para a Promoção da Saúde da População de 86 
Alfenas e Região" – Os membros do Colegiado presentes aprovaram a inclusão da 87 

apreciação da proposta na pauta. A Prof.ª Elisângela fez apresentação da proposta de 88 

prestação de serviços, esclarecendo que não há contrato com a Fundação de Apoio, já que 89 
os recursos entram no orçamento via planilha do SUS, ou por convênios e particulares 90 

depositando o valor em GRU na conta da UNIFAL-MG. Após discussão a aprovação foi 91 
colocada em votação e aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a ser tratado, 92 
eu, Meire Izabel de Araújo, secretária da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que 93 
será assinada por todos os presentes. 94 

Prof.ª Ana Rute do Vale 95 
Prof.ª Daniela Coelho de Lima 96 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 97 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 98 

Prof.ª Gláucia de Oliveira Moreira 99 
Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 100 

Prof. Ítalo Oscar Riccardi Leon 101 
Prof.ª Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 102 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 103 
Prof.ª Lívia Maria Ribeiro Paranaiba 104 
Prof.ª Luciana Borges Goecking 105 

Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 106 
Prof.ª Mônica La Salette da Costa Godinho 107 

Prof.ª Sandra de Castro de Azevedo 108 


