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ATA N.º 257 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 19 de abril de 2018, às 

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

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

No décimo nono dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no 1 

prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima quinquagésima sexta reunião do colegiado de 2 

extensão presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do 3 

colegiado:  Leandro Araújo Fernandes, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Thiago Correa de 4 

Souza, Sandra Maria Oliveira Morais Veiga, Luciana Borges Goecking, Patrícia Scotini Freitas, 5 

Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva, Daniela Braga Lima, Lívia Maris Ribeiro Paranaíba. O 6 

prof.ª Leandro Lima Resende participou, do campus de Varginha, utilizando o recurso de áudio 7 

e vídeo via internet. As professoras Gláucia de Oliveira Moreira, Rejane Siqueira Julio e 8 

Elisângela Monteiro Pereira participaram como convidadas. A prof.ª Luciana solicitou inversão 9 

de pauta e apreciação da proposta do Programa de Seminários em Matemática. Assuntos da 10 

pauta: 1) Deliberação sobre a aprovação ou não da proposta Projeto: Programa de 11 

Seminários em Matemática – A prof.ª Luciana fez a apresentação da proposta e após 12 

discussão, os membros do colegiado, decidiram por devolver a proposta com recomendações 13 

de adequação e a gerente de cursos e eventos, juntamente com o coordenador de extensão, 14 

conversarão com o proponente. 2) Apreciação da ata 255 – Após correções a ata foi aprovada 15 

por todos exceto pelo professor Leandro Resende. 3) Apreciação da ata 256 - Após correções 16 

a ata foi aprovada por todos exceto pelo professor Leandro Resende. 4) Apreciação da 17 

proposta de cronograma para as reuniões do COEX para o primeiro semestre 2018 – Após 18 

discussão, as seguintes datas foram aprovadas por todos os presentes: 07/05/2018 – segunda-19 

feira (14h); 07/06/2018 – quinta-feira (9h); 04/07/2018 – quarta-feira (14h); 31/07/2018 – terça-20 

feira (14h). 5) Apreciação da proposta de realização do Curso Acupuntura Auricular – A 21 

prof.ª Patrícia fez a apresentação da proposta e após discussão todos os membros do colegiado 22 

presentes aprovaram a proposta. 6) Apreciação dos critérios para distribuição de camisetas 23 

da PROEX – A Prof.ª Eliane apresentou aos membros do COEX a camiseta comprada pela 24 

PROEX e fez a leitura a minuta dos critérios para a distribuição das mesmas. A Prof.ª Luciana 25 

saiu às 15h00. Após discussão e adequações, o ato administrativo foi aprovado por todos os 26 

presentes. A versão final, aprovada, foi anexada a essa ata (Anexo 1). 7) Apreciação da 27 

solicitação de publicação de livro do prof. Alisson Eugênio – A prof.ª Eliane informou que 28 

o prof. pediu apoio para publicação de livros. Ela disse que o COEX aprovou, em sua 243ª 29 

reunião, a publicação de livros que atendessem os interesses da Extensão Universitária da 30 

UNIFAL-MG. Ela informou que o prof. já publicou uma obra pela Proex no ano de 2013, e 31 

esclareceu que a obra configura mais uma publicação da tese do pós-doutorado do professor, 32 

que propriamente um produto de suas ações em extensão. Após discussão, os membros do 33 



colegiado decidiram, por unanimidade, indeferir a solicitação uma vez que, embora relevante, 34 

a solicitação não atende os critérios da política de publicação com o orçamento da Proex, como 35 

aprovado no plano de trabalho para publicações de 2017. A Prof.ª Sandra saiu às 15h30. 8) 36 

Apreciação da minuta de regulamentação do apoio orçamentário da Pró-Reitoria de 37 

Extensão para eventos executados pela UNIFAL-MG – A prof.ª Eliane relembrou a 38 

discussão sobre a necessidade de elaboração dessa resolução e a nomeação de uma comissão 39 

para tal, mas como não havia tempo suficiente para discutir todos os assuntos da pauta, a 40 

discussão foi suspensa e retomada na reunião subsequente. 9) Outros assuntos: A) solicitação 41 

do prof. Marcos José Marques para incluir participante voluntário no relatório de projeto 42 

Procurando o Aedes - Ações de vigilância e combate ao mosquito Aedes aegypti nos Campi da 43 

UNIFAL-MG, em Alfenas/MG - PREAE 3140. Após discussão, a solicitação foi colocada em 44 

votação e aprovada por todos os presentes. B) A Prof.ª Eliane informou que as discussões das 45 

funções gratificadas iniciadas na gestão anterior sinalizaram a retirada das mesmas dos 46 

coordenadores de extensão de unidade acadêmica para cobrir outras demandas da Unifal-MG, 47 

como já foi comunicado no final do ano anterior. À época, a Proex defendeu a manutenção das 48 

funções dos CEUAs, mostrando as atribuições que constam no regimento da Proex, e reafirmou 49 

que são FGs pertencentes às unidades acadêmicas (UA). Agora a discussão ressurge, pois para 50 

cada unidade acadêmica criada precisa-se de mais funções gratificadas. Como se criou mais 51 

duas Unidades Acadêmicas (Medicina e Ciências da motricidade), há necessidade de mais 2 52 

FG1 para CEUAs, considerando a isonomia entre os representantes das UA. Assim, o Conselho 53 

Universitário apreciará a retirada das funções gratificadas para os coordenadores de extensão 54 

proposta pela Reitoria. Na proposta a PROEX receberia duas FG1 para as gerencias que ainda 55 

não tem, e estabeleceria a isonomia entre as 5 gerências, que atualmente estão com FG2. As 56 

outras FGs iriam para outros setores da Universidade. Com a retirada da FG1 dos CEUAs, 57 

talvez seja necessário uma adequação no fluxo das propostas e reestruturação das funções dos 58 

CEUAs, atribuindo algumas atividades para a Proex, tornando necessário criar câmaras 59 

avaliação e para acompanhamento das ações de extensão. Nesta perspectiva a Prof.ª Eliane 60 

informou que tem se reunindo com as gerências buscando pensar uma proposta de criação das 61 

câmaras de extensão na UNIFAL-MG, caso a proposta da Reitoria seja aprovada pelo 62 

CONSUNI, mas que precisa aguardar este resultado para que as discussões sejam estabelecidas 63 

e a reestruturação da Proex, bem como do fluxo das ações sejam repensados junto ao colegiado. 64 

Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos 65 

os presentes.  66 

Prof. Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva 67 

Prof.ª Daniela Braga Lima 68 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 69 

Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira 70 

Prof.ª Gláucia de Oliveira Moreira 71 

TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues 72 

Prof. Leandro Araújo Fernandes 73 

Prof. Leandro Lima Resende 74 

Prof.ª Lívia Maris Ribeiro Paranaíba 75 

Prof.ª Luciana Borges Goecking 76 

Prof.ª Patrícia Scotini Freitas 77 

Prof.ª Rejane Siqueira Julio 78 

Prof.ª Sandra Maria Oliveira Morais Veiga 79 

Prof. Thiago Correa de Souza 80 

 

 

 



 

 

Anexo I 

 

Distribuição de blusas da Pró-reitoria de Extensão 

 

Para receber as doações da Pró-reitoria de Extensão (Proex), a solicitação deverá atender aos 

seguintes critérios: 

1 – Poderão receber blusas pessoas devidamente cadastradas no Caex, como membros da 

equipe integrante de projetos ou programas, que tenham duração mínima de 08 meses; 

2 – Poderão receber coletes as ações de menor duração, devidamente registradas no Caex; 

3 – Caso tenha necessidade de doação para membros externos, a Proex fará quando o objetivo 

for representar a UNIFAL-MG em algum evento; 

4 – A blusa poderá ser doada pela Proex, quando for brinde para ministrantes externo à 

UNIFAL-MG para eventos devidamente registrados na Proex; 

5 – As doações serão de acordo com a disponibilidade de estoque em seus diferentes formatos 

(blusas, coletes, camisetas). 

 


