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ATA N.º 252 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 28 de novembro de 

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

Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio 

L, sala 208) 

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

colegiado de extensão presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes 3 
os membros do colegiado: Lívia Maris Ribeiro Paranaíba, Márcia Regina Cordeiro, Daniela 4 

Braga Lima, Luís Antonio Groppo, Luciana Borges Goecking, Leandro Araújo Fernandes e 5 
Sandra Maria Oliveira Morais Veiga. O professor Maicon Gouvea de Oliveira participou 6 

utilizando o recurso de áudio e vídeo via internet. As professoras Mônica La-Salette da Costa 7 
Godinho e Keila Bossolani Kiill participaram com convidadas. Assuntos da pauta: 1) 8 

Apreciação da ata da Reunião 251 – Após discussão, os membros do colegiado presentes 9 
decidiram aprovar a ata. A prof.ª Keila solicitou que todas as atas que tivessem demandas 10 

aprovadas para a Gerências de Programas e Projetos fossem encaminhadas ao técnico do 11 
setor para cumprimento da solicitação.  2) Comunicado da Comissão de Ética no Uso de 12 

Animais – A prof.ª Eliane fez a leitura do comunicado e orientou que coordenadores de 13 
extensão verifiquem se o projeto tem necessidade encaminhamento ao comitê para emissão 14 

de parecer. 3) Solicitação da prof.ª Fátima Sarkis – A prof.ª Eliane fez a leitura da 15 
solicitação no qual a prof.ª informa que por problemas técnicos não conseguiu submeter a 16 

proposta como programa e, por isso, enviou como projeto. Assim, solicita que a proposta 17 
seja aceita como programa. O prof. Maicon informou que a prof.ª não o procurou para relatar 18 

o problema quando dos envios das propostas. Ao abrir o arquivo da proposta foram 19 
verificadas inadequações para se apresentar enquanto programa. Após discussão, os 20 
membros do colegiado decidiram que a proposta precisa ser avaliada como projeto, pois os 21 

aspectos metodológicos não atendem a estrutura de programa e que a Proex não recebeu em 22 
tempo nenhum relato de problemas técnicos no sistema que justifique a solicitação. 4) Edital 23 

Probext 2018 – A prof.ª Keila informou que uma proposta de servidor lotado em unidade 24 
administrativa tem como proponente o responsável pela instituição parceira. Após discussão, 25 

foi colocado em votação a habilitação da proposta aceitando o termo de parceria apresentado, 26 
que foi aprovada por todos os membros do colegiado presentes, exceto a prof.ª Sandra que 27 

se absteve. A prof.ª Keila informou que a proposta do programa Qualidade de vida deveria 28 
ser retirada do edital Probext, porque tem recurso da rubrica da Comissão da Qualidade de 29 
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Vida, subvencionado pela Pró-reitoria de Gestão de Pessoas. O prof. Leandro chegou às 15 30 
horas. A prof.ª Simone apresentou termos de parceria de propostas que não estavam 31 

conforme o modelo do anexo do edital. Após discussão, os membros do colegiado decidiram, 32 
por unanimidade, aceitar esses termos de parceria, uma vez que esse foi o primeiro edital 33 

Probext, que incluía esse modelo de termo. Os membros do colegiado decidiram rever, para 34 
o próximo edital, o uso do termo “exclusivamente”, e gradativamente trabalhar novo modelo 35 

de termo de parceria junto aos coordenadores de ação de extensão. A Prof.ª Keila questionou 36 
como seria pontuada a participação dos acadêmicos no simpósio integrado na avaliação das 37 

propostas submetidas ao edital Probext 2018. Após discussão, todos os membros do 38 
colegiado aprovaram considerar apenas a submissão do trabalho no evento, conforme 39 
ocorreu no ano anterior, para pontuar todos os itens referentes a apresentação do programa 40 

ou projeto no simpósio.  5) Outros assuntos: A) A prof.ª Eliane informou que preencheu 41 
formulário da Confederação Nacional de Municípios em parceria com a União Europeia, 42 

cadastrando a Unifal-MG para execução de capacitação de servidores municipais. B) A 43 
prof.ª Eliane informou que o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária ocorrerá de 27 44 

a 29 de junho em Natal-RN. Ela sugeriu a reserva de recursos orçamentários para o transporte 45 
e pagamento de ajuda de custo aos acadêmicos da Unifal-MG que forem apresentar trabalho 46 

no evento. Os membros do colegiado aprovaram. C) Os membros do colegiado decidiram 47 
enviar, via secretaria da PROEX, um e-mail para os coordenadores de programas e projetos 48 

solicitando o preenchimento parcial do relatório das ações de extensão do ano de 2017 até o 49 
dia 18 de dezembro de 2017. D) A prof.ª Keila solicitou aos coordenadores de extensão que 50 

acompanhem o envio dos relatórios das ações de extensão de suas unidades. E) A Prof.ª 51 
Eliane informou que a PROEX deverá, para os próximos anos, melhorar a avaliação dos 52 

programas e projetos a fim de verificar o atendimento aos dez indicadores de Extensão 53 
Universitária e utilizá-los na fórmula de distribuição da matriz orçamentária. Nada mais 54 

havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, secretária da Pró-Reitoria de Extensão, 55 
lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 56 

Prof.ª Daniela Braga Lima 57 
Prof.ª Eliane Garcia Rezende 58 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 59 
Prof. Leandro Araújo Fernandes 60 

Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 61 
Prof.ª Luciana Borges Goecking 62 

Prof. Luís Antonio Groppo 63 
Prof.ª Márcia Regina Cordeiro 64 

Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 65 
Prof.ª Sandra Maria Oliveira Morais Veiga 66 

Prof.ª Simone Albino da Silva 67 
Prof. Thiago Correa de Souza 68 


