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Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 04 de julho de 2017, às 

09 horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de 

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208). 

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

pela professora Ana Rute do Vale. Estavam presentes os membros do colegiado: Elisângela 3 
Monteiro Pereira, Márcia Regina Cordeiro, Julieta Aparecida Moreira, Daniela Braga Lima, 4 

Thiago Correa de Souza, Ítalo Oscar Riccardi Léon, Fabrício Goecking Avelar, Leandro Araújo 5 
Fernandes. Participou como convidada a professora Mônica La-Salette da Costa Godinho. 6 

Assuntos da pauta: 1) Apreciação do relatório da Prestação de Serviços "Controle de 7 
qualidade de matérias-primas..." PREAE 3232 (processo 23087.004145/2017-29)– A prof.ª 8 

Ana Rute deu início fazendo a leitura do relatório corrigido apresentado pelo coordenador da 9 
prestação de serviços e apresentou os esclarecimentos obtidos pela prof.ª Eliane com o auditor 10 
da Unifal-MG. Ela esclareceu os seguintes pontos: o relatório da prestação de serviços 11 

considerou todas as atividades do Núcleo de Controle de Qualidade e, portanto, não descreveu 12 
somente as atividades que correspondem ao contrato da Prestação de Serviços. O professor foi 13 
orientado a corrigir o relatório, considerando somente as atividades do contrato. Em referência 14 

ao acesso à gestão financeira, o contrato trata da contratação da UNIFAL-MG pela FACEPE, e 15 
não o contrário. Assim, nesse caso, o que a contratada precisaria verificar são os valores 16 

depositados por análise realizada e outros custos, objeto da contratação (Farmacêutica, kits, etc), 17 
a serem pagos pela FACEPE à UNIFAL-MG. Esse tipo de contrato não necessitaria de 18 

acompanhamento do relatório financeiro da ação. Quanto ao pagamento de bolsa, o 19 
coordenador foi orientado a corrigir a forma de seleção do bolsista para o ano 2017 e utilizar o 20 
valor de R$400,00 (quatrocentos reais), como ocorre nas propostas da Proex, buscando 21 

isonomia entre as ações. Sobre o registro da prestação de serviços para 2017, a proposta já foi 22 
apresentada e aprovada, com atraso, e o coordenador foi orientado que para 2018, se houver a 23 

mesma solicitação por parte da FACEPE, a proposta deverá ser apreciada pela Proex em tempo. 24 
Após discussão, fez-se leitura do memorando elaborado pela prof.ª Eliane com os 25 
esclarecimentos da auditoria e foi colocado em votação. Os membros do colegiado presentes 26 

aprovaram a redação da resposta. 2) Apreciação da aprovação ad referendum da proposta 27 
de realização do Curso de Capacitação em Instrumentação Cirúrgica 2017/2 – A prof.ª 28 

Ana Rute informou que a proposta foi encaminhada ad referendum ao colegiado para 29 

elaboração do contrato. Após discussão, os membros do colegiado decidiram encaminhar 30 
questionamentos à coordenadora de extensão da Escola de Enfermagem que não estava na 31 
reunião: informar o cronograma detalhado da proposta, solicitar a correção da aprovação da 32 



unidade acadêmica, informar a responsabilidade dos proponentes do curso caso ocorra algum 33 

problema, informar se o estágio sem supervisão, mencionado na proposta – na qual exige que 34 
das 20 cirurgias que o aluno irá participar, apenas 5 deverão ser supervisionada por profissional 35 
integrante do curso, sem informar a situação de supervisão das demais, que poderão ser feitas 36 

em instituições hospitalares de sua preferência - é legal. Os membros do colegiado pediram a 37 
participação do coordenador de extensão da Escola de Enfermagem na próxima reunião para 38 
fornecer os esclarecimentos. A prof.ª Elisângela informou que a Assessoria de Relações 39 
Interinstitucionais iria apresentar informações sobre legalidade e regulamentação sobre estágio 40 
do curso. 3) Apreciação da proposta de realização do evento 10 anos do Curso de Química 41 

Licenciatura – a prof.ª Mônica observou que a carga horária difere na programação e no total 42 
informado. A programação está incompleta pois ainda não foi definida, segundo informação da 43 
coordenadora, a prof.ª Márcia Cordeiro. O Prof. Leandro chegou às 9h30. Na sequência, a 44 

proposta foi colocada em votação e aprovada por todos, exceto pelos professores Márcia e 45 
Leandro que se abstiveram. 4) Apreciação da proposta de realização do evento 46 
Biotecnologia - Unifal-MG - 10 anos Desafios e Conquistas – A prof.ª Elisângela informou 47 
que foi anexada a aprovação do departamento, mas ela também tinha aprovação da unidade e 48 

ela poderia ser anexada a proposta. Por conta da urgência foi anexada somente a aprovação 49 
departamental. Após discussão, a aprovação da proposta foi colocada em votação e aprovada 50 
por todos os presentes, exceto pela prof.ª Márcia que se absteve. 5) Solicitação da comissão 51 
organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2017 – A prof.ª Márcia Cordeiro, 52 

provável coordenadora do evento, pediu ajuda dos membros do colegiado para entrarem em 53 
contato com suas unidades para trabalharem no evento. Os membros do colegiado fariam o 54 
levantamento das atividades que poderiam ser apresentadas no evento. A prof.ª Márcia 55 

comprometeu-se a encaminhar e-mail com as informações sobre os tipos de atividades e a 56 

infraestrutura disponível. Os servidores Julieta e Ítalo se ofereceram a participar da comissão. 57 
A prof.ª Márcia informou também que solicitaria a participação da prof.ª Luciana Goecking 58 
Avelar como coordenadora adjunta. 6) Editais Probext 2018 – O assunto suspenso. 7) Outros 59 

assuntos: A) Os membros do colegiado discutiram a necessidade de colocar como regra que as 60 
propostas sejam avaliadas pelo colegiado somente quando o coordenador de extensão da 61 

unidade acadêmica estiver presente para fornecer informações sobre a proposta.  Eles decidiram 62 
colocar esse assunto na pauta da próxima reunião. Os professores Daniela e Ítalo saíram da 63 
reunião às10h20. 8) Assunto fora de pauta: A) Apreciação do XI EMED – Encontro Mineiro 64 

de Equações Diferenciais - Após discussão, os membros do colegiado colocaram a aprovação 65 
da proposta em votação. A proposta foi aprovada por todos os presentes. Os membros do 66 

colegiado solicitaram que o coordenador do evento utilizasse o edital de seleção de bolsistas da 67 
Proex para o oferecer a bolsa informada na planilha de custos do evento. Nada mais havendo a 68 

tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes.  69 
Prof.ª Ana Rute do Vale 70 
Prof.ª Daniela Braga Lima 71 
Prof. Fabrício Goecking Avelar 72 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 73 

Prof. Leandro Araújo Fernandes 74 
Prof. Ítalo Oscar Riccardi Léon 75 
TAE Julieta Aparecida Moreira 76 
Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 77 
Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 78 

Prof. Thiago Corrêa de Souza 79 


