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ATA N.º 250 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 06 de novembro de 

2017, às 14 horas, na sala de reuniões da Pró-

Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio 

L, sala 208) 

No sexto dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas, no 1 
prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima quinquagésima reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Simone Albino da Silva, Hudsara 4 

Aparecida de Almeida Paula, Elisângela Monteiro Pereira, Ítalo Oscar Riccardi Léon e 5 
Fabricio Goecking Avelar. O professor Leandro Rivelli Teixeira Nogueira participou 6 

utilizando o recurso de áudio e vídeo via internet. A professora Ana Rute do Vale participou 7 
como convidada. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata da Reunião 249 – Após 8 

discussão, os membros do colegiado presentes votaram pela aprovação da ata, exceto os 9 
professores Elisangela e Fabricio que se abstiveram. 2) Alteração no cronograma do edital 10 

de Seleção de Bolsistas 2017 – A Prof.ª Eliane explicou a necessidade de ampliação das 11 
datas de seleção de bolsistas, pois o cronograma oferecido no edital encerrou em outubro. 12 

Os membros do colegiado decidiram alterar o cronograma aprovando a ampliação com as 13 
seguintes datas: envio de informações até 08/11/17, 27/11/17 e 15/12/17; publicação do 14 

aditivo em 10/11/17, 30/11/17 e 19/12/17; inscrições de candidatos até 14/11/17, 08/12/17 e 15 
19/01/18. 3) Apreciação da solicitação de alteração no plano de trabalho do evento II 16 

Congresso Mineiro de Fisioterapia... PREAE3236 – A Prof.ª Eliane apresentou a 17 
solicitação da coordenadora do evento, a prof.ª Tereza Carbonari de Faria. Após discussão, 18 

os membros do colegiado decidiram reprovar a solicitação por não se tratar de alteração do 19 
plano de trabalho, não sendo de competência do colegiado apreciar o tema, e sugerir que a 20 
coordenadora encaminhe a solicitação ao ordenador de despesas da Unifal-MG, ou seja, o 21 

reitor. 4) Apreciação da proposta de realização do VI Simpósio Internacional de 22 
Cuidado Farmacêutico – A prof.ª Elisângela fez a apresentação da proposta, e as alterações 23 

em relação ao evento ocorrido em 2017. Após discussão, todos os membros do colegiado 24 
presentes aprovaram a proposta. 5) Apreciação da minuta de regulamentação das ligas 25 

acadêmicas – A prof.ª Ana Rute fez uma breve explicação da atuação das ligas acadêmicas 26 
na Unifal-MG e da elaboração da minuta pela comissão a qual ela era integrante.  Na 27 

sequência, passaram a discutir e alterar os itens da minuta, mas como não houve tempo 28 
suficiente e o assunto foi suspenso, adiando para a próxima reunião do colegiado sua 29 
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discussão. 6) Apreciação da proposta do curso Capacitação em Gestão de Negócios – O 30 
prof. Leandro fez a apresentação da proposta. Após discussão, os membros do colegiado 31 

decidiram pela devolução da proposta para detalhamento dos aspectos metodológicos, 32 
módulos, carga horária, ementa, da planilha estimativa de custos e a alteração da categoria 33 

do curso para capacitação. A prof.ª Eliane informou que iria verificar a legislação vigente, 34 
junto à procuradoria jurídica/auditoria, sobre a possibilidade de mudar a certificação da 35 

categoria de capacitação para aperfeiçoamento, com base na carga horária cumprida pelos 36 
participantes. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, secretária da 37 

Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 38 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 39 
Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 40 

Prof. Fabrício Goecking Avelar 41 
Prof.ª Hudsara Aparecida de Almeida Paula 42 

Prof. Ìtalo Oscar Riccardi Léon 43 
TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 44 

Prof. Leandro Rivelli Teixeira Nogueira 45 
Prof.ª Simone Albino da Silva 46 


