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ATA N.º 249 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 05 de outubro de 2017, 

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

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

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

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Alzira Maria Serpa Lucho, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Thiago Correa de Souza, 4 

Daniela Braga Lima, Luciana Borges Goecking, Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Leandro 5 
Araújo Fernandes, Simone Albino da Silva e a acadêmica Mayara Hellen Lemes Rossato 6 

(representante discente, indicada pelo Diretório Central dos Estudantes Leão de Faria). O prof. 7 
Maicon Gouvêa de Oliveira participou, do campus de Poços de Caldas, utilizando o recurso de 8 

áudio e vídeo via internet. As professoras Mônica Lá-Salette da Costa Godinho e Keila 9 
Bossolani Kiill participaram como convidadas. A Prof.ª Eliane iniciou apresentando e dando 10 

boas-vindas a representante discente e dando sequência relatou o pedido da prof.ª Keila que 11 
propôs inversão de pauta, para tratar do edital logo no inicio da reunião. A inversão foi aprovada 12 

por todos. Antes, a profa. comunicou os informes trazidos pelo prof. Elias Evangelista, gerente 13 
de Cultura, que participou do encontro do Forproex Sudeste e respondeu os questionamentos a 14 

respeito da distribuição das apresentações do Corredor Cultural na UNIFAL-MG. Assuntos da 15 
pauta: 1) Apreciação da ata 248 - Após discussão e alterações, a ata foi aprovada pelos 16 

presentes, exceto pelas professoras Alzira e Lívia, e pela acadêmica Mayara que se abstiveram. 17 
2) Editais Probext 2018 - recursos para pagamento de bolsas – A Prof.ª Eliane apresentou 18 

a distribuição orçamentária para subsidiar a discussão da definição do recurso para pagamento 19 
das bolsas do edital Probext 2018.  As professoras Mônica e Alzira deixaram a reunião às 15h20. 20 

A prof.ª Eliane recordou que o recurso deveria ser distribuído entre as bolsas para programas e 21 
projetos, as bolsas do projeto Curso Preparatório para o Enem (já discutidos no Consuni quando 22 
definiram o orçamento institucional), e a ajuda de custo para os acadêmicos que participarão do 23 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária no próximo ano. A Profa. Daniela pediu 24 
apresentação do gasto de 2017 da rubrica de pagamento de bolsas para subsidiar a discussão 25 

que foi adiada para outra reunião do Colegiado de Extensão. 3) Apreciação da aprovação ad 26 
referendum do evento I Simpósio Cuidados Paliativos: Reflexões para a prática – A Prof.ª 27 

Daniela Braga fez apresentação da proposta esclarecendo alguns pontos. Após discussão, a 28 
proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os presentes. 4) Apreciação da 29 

aprovação ad referendum do evento I Simpósio de Educação – A prof.ª Eliane informou que 30 
esse evento aproveitará a vinda de um palestrante de Portugal para o evento em São Paulo.  31 

Após discussão, a proposta foi colocada em votação e aprovada por todos os presentes. 5) 32 



Outros assuntos: A) A prof.ª Eliane informou a necessidade da normatização do apoio 33 

orçamentário da PROEX aos eventos, pois é crescente as solicitações de custeio de transporte 34 
para eventos, até mesmo os que possuem arrecadação por inscrições. Após discussão, ela 35 

nomeou os professores Lívia (presidente), Daniela Braga, Simone e Leandro para construir uma 36 
minuta de normativa que posteriormente será apreciada pelo colegiado e definirá a politica da 37 

Proex para esta questão. B) A prof.ª Eliane informou que o campus Poços de Caldas tem 38 
técnicos integrantes da equipe dos projetos de extensão registrados por outras unidades e sem 39 

conhecimento de sua chefia imediata. Nesse sentido o prof. Mayk Vieira Coelho (diretor do 40 
Campus de Poços de Caldas) solicitou uma forma de deferir a carga horária desses técnicos 41 

antes da proposta de extensão aprovada. Por isso, ela viu a necessidade de discutir a forma de 42 
registro da participação dos TAEs nas ações de extensão, e informou que conversou com o pró-43 

reitor de gestão de pessoas esta questão. Para a PROGEPE nas atribuições dos técnicos são que 44 
ele deve auxiliar no desenvolvimento de ações de ensino, pesquisa e extensão. Após discussão, 45 

definiu-se que será elaborado pela Proex, um comunicado aos diretores de unidade e de campus 46 
avançado, ressaltando a relevância da participação dos técnicos nas ações de extensão, e 47 

solicitando uma declaração de anuência para atuação nas atividades da ação aprovada. Para os 48 
próximos editais de registro de programas e projetos definiu-se que a Gerência de Programas e 49 

Projetos verificaria a possibilidade de colocar no CAEX a inclusão da aba equipe e requerer 50 
apresentação da anuência da chefia imediata para participação de técnico na ação. Nada mais 51 

havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os 52 
presentes.  53 

Prof.ª Alzira Maria Serpa Lucho 54 
Prof.ª Daniela Braga Lima 55 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 56 
Prof.ª Keila Bossolani Kiill 57 

Prof. Leandro Araújo Fernandes 58 
Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 59 

Prof.ª Luciana Borges Goecking 60 
Prof. Maicon Gouvea de Oliveira 61 

Acad. Mayara Hellen Lemes Rossato 62 
Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 63 

TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 64 
Prof.ª Simone Albino da Silva 65 

Prof. Thiago Corrêa de Souza 66 


