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ATA N.º 259 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 18 de maio de 2018, às 

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

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

No décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, no prédio L, 1 

sala 208, ocorreu a ducentésima quinquagésima nona reunião do colegiado de extensão 2 

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

Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Fabricio Goecking Avelar, Fábio Antônio Colombo, 4 

Patrícia Scotini Freitas, Daniela Braga Lima, Márcia Regina Cordeiro, Letícia Lima Milani 5 

Rodrigues, Tomaz Henrique Araújo, Thiago Correa de Souza e Alexandre Rodrigo Nishiwaki 6 

da Silva. As professoras Glaucia Moreira de Oliveira e Elisângela Monteiro Pereira 7 

participaram como convidadas. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da proposta de realização 8 

evento III WORKSHOP DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS 9 

BIOLÓGICAS– Após apresentação da proposta pelos professores Tomaz e Eliane a proposta 10 

foi colocada em votação e aprovada por todos os presentes, exceto pelo professor Fábio que se 11 

absteve. 2) Apreciação do processo 23087.005333/2018-55 – A prof.ª Eliane informou que o 12 

processo tratava da execução do evento FAISCA com a possibilidade de arrecadação de 13 

recursos de entidades privadas, aprovado pelo Ministério da Cultura (Minc) pela Lei Rouanet, 14 

em nome da Fundação de Apoio à Cultura, Ensino, Pesquisa e Extensão de Alfenas (FACEPE 15 

- Fundação de Apoio da UNIFAL-MG), para o ano de 2018. Esta aprovação de arrecadação 16 

ocorreu em 2016, entretanto, foram solicitadas duas dilatações de prazo pelo servidor Ivanei 17 

Salgado à Secretaria de Cultura do Minc, uma para execução em 2017 (que não ocorreu) e a 18 

última para que a arrecadação desses recursos fosse executada para 2018, ambas sem consulta 19 

à PROEX. Estas solicitações passaram apenas pela FACEPE, que é a proponente, pois a 20 

UNIFAL-MG não pode propor este tipo de arrecadação. Assim, agora a FACEPE entrou em 21 

contato com a UNIFAL-MG, solicitando a possibilidade de execução do evento. A profa. Eliane 22 

informou que um processo de registro da marca FAISCA está sobre análise de registro no 23 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual - INPI e que a execução desse evento no ano de 24 

2016 teve algumas irregularidades, dentre elas o registro da marca FAISCA e o uso de espaços 25 

da UNIFAL-MG sem contrato com a Fundação. O Prof. Thiago disse que utilizar nome sem 26 

ganho de causa pela Unifal seria arriscado. Na sequência ela fez a leitura do relatório da fiscal 27 

do contrato do evento Faísca III, realizado em 2016, apontando algumas irregularidades na sua 28 

execução. O relatório atesta a realização do evento e traz um documento da fundação de apoio 29 

informando que não houve a execução da ação pelo contrato n. 06/2016 que a UNIFAL-MG 30 

solicitou. O Prof. Elias informou que em reunião com comissão organizadora desse evento 31 

realizado em maio de 2018, reafirmaram interesse dos estudantes nas atividades culturais, mas 32 

não houve relato das irregularidades. Após discussão, os membros do colegiado decidiram 33 



solicitar a auditoria que analisasse o processo de realização do evento no ano de 2016 para 34 

apurar e corrigir os problemas e não liberar a execução da proposta enquanto houver pendências 35 

da edição anterior. A prof.ª Eliane colocou em votação a aprovação da solicitação da fundação 36 

de apoio, pela capitação dos recursos para execução do projeto, e a proposta foi indeferida por 37 

unanimidade pelo colegiado de extensão. Na sequência, foi feita a leitura da resposta ao 38 

processo elaborada pelas professoras Eliane, Elisângela e Daniela que foi aprovada por todos. 39 

3) Outros assuntos – A) A servidora Julieta divulgou a realização do evento Campanha Lixo 40 

Eletrônico na UNIFAL-MG no período de 21 de maio a 04 de junho de 2018. Nada mais 41 

havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os 42 

presentes.  43 
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