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ATA N.º 251 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 14 de novembro de 

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

Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio 

L, sala 208) 

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

de extensão presidida pela professora Ana Rute do Vale. Estavam presentes os membros do 3 
colegiado: Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Márcia Regina Cordeiro, Julieta Aparecida 4 

Moreira Rodrigues, Daniela Braga Lima, Elisângela Monteiro Pereira, Luís Antonio Groppo, 5 
Fabrício Goecking Avelar e Leandro Araújo Fernandes. Os professores Maicon Gouvea de 6 

Oliveira e Simone Albino da Silva participaram utilizando o recurso de áudio e vídeo via 7 
internet. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata da Reunião 250 – Após discussão, os 8 

membros do colegiado presentes decidiram aprovar a ata, exceto os professores Maicon, 9 
Lívia e Daniela que se abstiveram. 2) Edital Probext 2017 – A prof.ª Ana Rute informou 10 

que a coordenação de extensão do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas não iniciou o 11 
processo de avaliação das propostas do edital Probext 2018. Após discussão, os membros do 12 

colegiado enviaram mensagem ao coordenador de extensão dessa unidade solicitando o 13 
início do processo e que ele entrasse em contato com a PROEX. Na sequência, a prof.ª 14 

Elisângela questionou se propostas de programas, com duração inferior a 12 meses, 15 
deveriam ser habilitados para avaliação, pois contrariam o prazo de execução estipulado no 16 

edital. Após discussão, os membros do colegiado decidiram que os coordenadores de 17 
extensão deveriam habilitar e, no momento da ordenação da classificação serão priorizados 18 

os que atenderam o edital. O Prof. Leandro chegou às 15h15. Os membros do Colegiado de 19 
Extensão decidiram que o termo “não se aplica” seja retirado das caixas explicativas no 20 
preenchimento dos itens do CAEX e acrescentar no ambiente de habilitação um campo para 21 

justificativa de forma que o proponente saiba o motivo da não habilitação de sua proposta. 22 
A Prof.ª Elisângela saiu às 15h30. A Prof.ª Daniela informou que proponente de sua unidade 23 

informou ter enviado a proposta e no sistema consta como não enviado. Os membros do 24 
colegiado decidiram solicitar o comprovante de envio que fica disponível na área do 25 

proponente. Os membros do colegiado aprovaram a devolução da proposta do projeto “Nós 26 
da nutrição: entre o sabor, o saber e o fazer” para a avaliadora Eveline Monteiro Cordeiro de 27 

Azeredo para que ela corrigisse a informação de atendimento à área temática. Após 28 
discussão, os membros do colegiado definiram que as avaliações sejam realizadas até dia 29 
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21/11/17, e que a secretaria da PROEX envie uma mensagem aos servidores solicitando 30 
empenho nas avaliações. Definiu-se por outra reunião do colegiado ficando agendada para 31 

o dia 28/11/17, às 13h30. Os membros do colegiado decidiram encaminhar memorando ao 32 
campus de Varginha solicitando apreciação das propostas do edital, informando que as 33 

propostas ainda não haviam sido habilitadas até o momento e encaminhados para avaliação, 34 
pedindo posicionamento do campus. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de 35 

Araújo, secretária da Pró-Reitoria de Extensão, lavrei a presente ata que será assinada por 36 
todos os presentes. 37 

Prof.ª Ana Rute do Vale 38 
Prof.ª Daniela Braga Lima 39 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 40 

Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 41 
Prof. Fabrício Goecking Avelar 42 

TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 43 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 44 

Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 45 
Prof. Luís Antonio Groppo 46 

Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 47 
Prof.ª Simone Albino da Silva 48 


