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ATA N.º 245 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 08 de agosto 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 agosto do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no prédio L, 1 
sala 208, ocorreu a ducentésima quadragésima quinta reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Márcia Regina Cordeiro, Julieta Aparecida Moreira, Thiago Correa de Souza, Ítalo Oscar 4 

Riccardi Léon, Fabricio Goecking Avelar, Leandro Araújo Fernandes, Patrícia Scotini Freitas, 5 
Tomaz Henrique Araújo. O prof. Maicon Gouvea de Oliveira participou, do campus de Poços 6 

de Caldas, utilizando o recurso de áudio e vídeo via internet. As professoras Ana Rute do Vale 7 
e Keila Bossolani Kiill participaram como convidadas. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da 8 

ata 243 – Após discussão e alterações a ata foi aprovada por todos os presentes, exceto pelos 9 
professores Fabricio e Maicon que se abstiveram. 2) Apreciação da ata 244 – Após discussão 10 
e alterações a ata foi aprovada por todos os presentes, exceto o professor Maicon que se absteve. 11 

3) Apreciação da aprovação ad referendum do Curso de Capacitação em Instrumentação 12 
Cirúrgica 2017/2 -  O prof. Tomaz informou que a prof.ª Gláucia pediu que ele apresentasse 13 
um documento, redigido por ela, com esclarecimentos pontuais sobre os questionamentos 14 

levantados pelo COEX na reunião 244 e na sequência fez a leitura. A prof.ª Gláucia informou 15 
que a soma da carga horária do curso está correta, uma vez que leva em conta as atividades 16 

realizadas à distância pelo aluno. Quanto a solicitação de correção do tipo de ação de extensão 17 
na aprovação da unidade, ela informou que não identificou o erro. Sobre o questionamento da 18 

responsabilidade quanto a “algo dar errado”, a professora informou que a prática é realizada 19 
com supervisão de profissional habilitado. Quanto ao estágio, ela esclareceu que nenhum 20 
estágio é feito sem supervisão, isso é de praxe na área de saúde, regulamentado pelo Ministério 21 

da Educação e que o aluno só será certificado se for considerado apto. A Prof.ª Márcia chegou 22 
às quinze horas. O Prof. Tomaz entregou o documento dos esclarecimentos da prof.ª Gláucia 23 

para que fosse anexado a essa ata (Anexo I). Após discussão, a Profa. Eliane informou que 24 
solicitaria ajuda da Assessoria de Relações Interinstitucionais da Unifal-MG para verificar 25 
sobre as questões de estágio em cursos de extensão. Quanto ao termo de parceria para ações de 26 

extensão, os membros do COEX, discutiram a importância de padronizar e colocar o modelo 27 
nos editais de propostas para evitar as fragilidades existentes, e dizer dos requisitos mínimos 28 

para estes termos. Na sequência, a professora Eliane colocou a aprovação dos esclarecimentos 29 

e da proposta do curso em votação, condicionados à adequação do termo de parceria e descrever 30 
o detalhamento dos estágios, que foi aprovado por todos os membros presentes do colegiado. 31 
4) Apreciação da proposta de realização do Curso pré-incubação de empresas – A prof.ª 32 



Eliane fez a apresentação da proposta. Após discussão, a proposta foi colocada em votação e 33 

aprovada por todos os membros do colegiado presentes, exceto pelo prof. Thiago que se absteve. 34 
O prof. Thiago saiu às 15h50. 5) Apreciação da alteração na planilha de custos do Simpósio 35 
Internacional de Atenção Farmacêutica – A profa. Eliane explicou que o superindentende da 36 

Facepe solicitou a apreciação da planilha pelo COEX, pois recebeu essa orientação da Unifal-37 
MG depois do relatório do Tribunal de Contas da União do início do ano. Ela informou que, 38 
segundo seu entendimento, somente a alteração no plano de trabalho necessitaria de apreciação 39 
do colegiado e não somente a planilha, pois ela é consequência do Plano de trabalho e que então 40 
iria rever essa solicitação junto à auditoria. Ela informou que no caso do Simpósio Internacional 41 

houve um número menor de inscritos do que previsto na planilha de estimativa anteriormente 42 
aprovada. Para execução do evento houve esforço da comissão organizadora para a realização 43 
de forma simplificada, utilizando-se inclusive de caronas para trazer palestrantes. A planilha 44 

apresentada é o ajuste das receitas e despesas com o número real de arrecadação. Após 45 
discussão houve consenso de que a planilha não poderia ser apreciada, entendendo que se trata 46 
de prestação de contas da Fundação de Apoio e deveria ser apreciada pelo setor competente, 47 
uma vez que não houve alteração do plano de trabalho. 6) Apreciação da solicitação da prof.ª 48 

Patrícia Mônica Ribeiro – A profa. Eliane fez apresentação da solicitação da prof.ª Patrícia, 49 
mas a prof.ª Keila esclareceu que a profa. Patrícia atualizou o documento de parceria e a 50 
proposta já estava aprovada no sistema. 7) Apreciação dos editais Probext 2018 - programas 51 
e projetos – O prof. Maicon deixou a reunião às 16h30. A prof.ª Keila informou que todos os 52 

coordenadores de extensão têm que fazer levantamento de relatórios devedores e comunicar 53 
aos coordenadores para que fiquem cientes que não poderão submeter propostas no edital 54 
Probext 2018. Após discussão, decidiram incluir um modelo de termo de parceria no edital. 55 

Como não houve tempo hábil para apreciar o edital, os membros do colegiado decidiram 56 

agendar uma reunião extraordinária para o dia 16 de agosto de 2017 as 14 horas. 8) Outros 57 
assuntos: A) A Profa. Eliane informou que recebeu a indicação de uma representante discente 58 
para o Colegiado de Extensão, a acadêmica Mayara Helen Lemes Rossato para o COEX. B) A 59 

prof.ª Eliane informou que o Prof. Osvaldo Adilson Carvalho Júnior entrou com recurso no 60 
CEPE contra a decisão do COEX de cancelamento da proposta Scratch nas Escolas Estudantes, 61 

no qual foi indeferido. Ela disse que o professor entrou com recurso no Consuni. Nada mais 62 
havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os 63 
presentes.  64 

Prof.ª Ana Rute do Vale 65 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 66 

Prof. Fabrício Goecking Avelar 67 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 68 

Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 69 
Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 70 
Prof. Ítalo Oscar Riccardi Léon 71 
TAE Julieta Aparecida Moreira 72 
Prof.ª Patrícia Scotini Freitas 73 

Prof. Thiago Corrêa de Souza 74 
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