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ATA N.º 242 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 07 de junho de 2017, 

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

de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 

208). 

No sétimo dia do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, no prédio L, 1 
sala 208, ocorreu a ducentésima quadragésima segunda reunião do colegiado de extensão 2 

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

colegiado: Tomaz Henrique Araújo, Luciana Borges Goecking, Daniela Braga Lima, Julieta 4 
Aparecida Moreira Rodrigues, Patrícia Roberta Berithe Pedrosa de Oliveira. Os professores 5 
Leandro Rivelli Teixeira Nogueira e Maicon Gouvea de Oliveira participaram utilizando o 6 

recurso de áudio e vídeo via internet. A professora Mônica La Salette da Costa Godinho 7 
participou como convidada. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata da Reunião 241 – 8 

Após discussão, os membros do colegiado presentes decidiram aprovar a ata, exceto a 9 
professora Luciana que se absteve. 2) Apreciação da minuta do edital do concurso para 10 
escolha do nome do jornal da PROEX – A Prof.ª Eliane informou que a minuta foi 11 

elaborada pela prof.ª Marta Rovai, gerente de publicações e outros produtos acadêmicos. 12 
Após discussão, os membros do colegiado suspenderam a publicação do edital e decidiram 13 
receber as sugestões dos nomes de forma eletrônica utilizando de página de divulgação onde 14 

serão expostas as normas de seleção. 3) Apreciação do relatório da Prestação de Serviços 15 
"Controle de qualidade de matérias primas..." PREAE 3232 – Prof.ª Eliane informou 16 

que a servidora Maria Regina encaminhou questionamentos relativos ao relatório, pois como 17 
fiscal de contratos fez histórico das tentativas para normatizar o registro da prestação de 18 

serviços na Unifal-MG. Após discussão, os membros do Colegiado presentes decidiram 19 
suspender a discussão do assunto devido a falta de representantes da Faculdade de Farmácia, 20 
unidade de origem da ação de extensão em discussão. Eles pediram para o coordenador da 21 

ação reencaminhar o relatório corrigido, adequando para colocar somente as atividades 22 
referentes à prestação de serviços contratada pela FACEPE, pois neste relatório em discussão 23 

o coordenador relata todas as atividades do Núcleo de Controle de Qualidade, extrapolando 24 
o serviço prestado em contrato, e em próxima reunião poderia ser apreciado juntamente com 25 
o memorando da servidora Maria Regina. 4) Apreciação da proposta de prestação de 26 

serviços "Controle de Qualidade de Matérias-Primas, Formulações Farmacêuticas, 27 
Água Purificada e Água Potável" – Prof.ª Eliane fez a apresentação da proposta para ano 28 

2017. Após discussão, a aprovação da proposta foi colocada em votação e aprovada por 29 
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todos os presentes. O Prof. Leandro pediu que se registrasse a parabenização pelo trabalho 30 
da Proex no esforço de regulamentar as prestações de serviço na Unifal-MG. A servidora 31 
Julieta deixou a reunião às dezesseis horas. 5) Apreciação da proposta do I Curso de 32 
Atualização Teórico-Prático em Citogenética Humana e Médica – A prof.ª Mônica fez a 33 

apresentação da proposta. Após discussão, a proposta foi colocada em votação e foi aprovada 34 
por todos os presentes. 6) Apreciação da proposta de prestação de serviços "Suporte 35 
Gerência de Publicações e Eventos Extensão Unifal (MG)" – A prof.ª Eliane informou 36 
que dois acadêmicos voluntários estão realizando a diagramação e editoração do Jornal da 37 
Extensão, bem como a página eletrônica da gerência de publicações e outros Produtos 38 

acadêmicos e que a Prof.ª Marta Rovai solicitava uma bolsa por meio do registro da prestação 39 

de serviços. Após discussão, os membros do Colegiado decidiram que o pagamento das 40 
bolsas não seria possível e devolveu a proposta sugerindo o registro como estágio. 7) 41 

Apreciação da solicitação da prof.ª Patrícia Mônica Ribeiro – Assunto suspenso. 8) 42 
Outros assuntos: A) A prof.ª Eliane falou sobre reunião com o Núcleo de Acessibilidade e 43 
Inclusão - NAI, e da necessidade de parecer junto às propostas de extensão que necessitam 44 
de interpretes, pois algumas ações estão demandando os intérprete de libras e o NAI precisa 45 

verificar se consegue atender as demandas. Isso terá que ser estabelecido no momento de 46 
registro da proposta para que seja analisado pelo NAI. B) A Prof.ª Eliane falou da solicitação 47 

do diretor Mayk Vieira Coelho, do campus Poços de Caldas, sobre a participação dos 48 
servidores técnicos administrativos nas equipes das ações de extensão: Há de ser pensada 49 

uma forma de verificação junto ao chefe imediata do servidor, pois as atividades de função 50 
não podem ficar descobertas e também precisa avaliar as questões de carga horária e 51 

compensação de horas, portanto, há que se pensar um parecer da chefia antes da aprovação 52 
da proposta. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, secretária da Pró-53 

Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 54 
Prof.ª Daniela Braga Lima 55 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 56 

TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 57 
Prof. Leandro Rivelli Teixeira Nogueira 58 

Prof.ª Luciana Borges Goecking 59 
Prof. Luís Antônio Groppo 60 
Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 61 
Prof.ª Mônica La Salette da Costa Godinho 62 

Prof.ª Patrícia Roberta Berithe Pedrosa de Oliveira 63 

Prof. Tomaz Henrique Araújo 64 


