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ATA N.º 225 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO 

 

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de 

Extensão, ocorrida no dia 23 de agosto de 2016, às 

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

Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208) 

No vigésimo terceiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, às catorze horas, no 1 
prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima vigésima quinta reunião do colegiado de extensão 2 

presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: 3 
Luís Antônio Groppo, Thiago Corrêa de Souza, Luciana Borges Goecking, Keila Bossolani 4 

Kiill, Daniela Braga Coelho, Simone Albino da Silva, Tomaz Henrique Araújo. Os servidores 5 
Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha e Laos Alexandre Hirano participaram utilizando o recurso 6 

de chamada de vídeo e áudio via internet. As servidoras Ana Rute do Vale e Mônica La-Salette 7 
da Costa Godinho estiveram presentes como convidadas. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da 8 

ata 224 – Após apreciação e correções sugeridas, a ata foi aprovada pela maioria dos membros 9 
do colegiado presentes, exceto pelos servidores Tomaz Henrique Araújo, Laos Alexandre 10 
Hirano e Eduardo José Vieira que se abstiveram. 2) Apreciação da proposta de realização do 11 

Curso Cuidados com o recém-nascido e lactente no domicílio: Práticas não farmacológicas 12 
para alívio da dor, conforto e relaxamento – A prof.ª Eliane informa que procuradoria pediu 13 
a retirada do termo “depreciação” das planilhas estimativas de custos e despesas das propostas 14 

de cursos e eventos e sugeriu substituí-lo por “utilização de bens da Unifal-MG”, bem como 15 
acrescentar o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para o pagamento da taxa de publicação 16 

do contrato no Diário Oficial da União. Após discussão, todos os membros do colegiado 17 
presentes aprovaram a proposta. 3) Apreciação da proposta de realização do evento V 18 

Simpósio Internacional de Atenção Farmacêutica – A prof.ª Mônica apresentou a proposta 19 
e prof.ª Eliane fez duas sugestões de alteração, a saber: rever a planilha estimativa de receitas e 20 
despesas e prever estratégias de marketing para viabilizar proposta. Após discussão, a prof.ª 21 

Eliane propôs a devolução para revisão da planilha e da proposta. A maioria dos membros do 22 
colegiado presentes aprovaram a proposta da prof.ª Eliane, exceto o prof. Gabriel que se absteve. 23 

4) Retirada do Artigo 50 do Regimento Geral da Unifal-MG – Transcrição do Artigo 50: 24 
“As atividades de extensão ficarão a cargo das Unidades Acadêmicas e dos órgãos 25 
suplementares ou de apoio da Reitoria, por intermédio de seus proponentes, que deverão ser, 26 

necessariamente, docentes ou técnico-administrativos em educação, vinculados a essas 27 
unidades ou órgãos”. A prof.ª Eliane apresentou a mudança feita no Regimento Geral da Unifal-28 

MG que alterou itens relacionados à Pró-Reitoria de Extensão que tratam do local de origem e 29 

do proponente da ação de extensão. Ao consultar a comissão relatora do Consuni foi informada 30 
que eles fizeram isso porque estavam tentando padronizar o regimento geral, retirando essa 31 
informação que deveria constar no regimento interno da Proex. A prof.ª Eliane, então, sugeriu 32 



a inclusão do conteúdo desse artigo no regimento interno da Proex, em caráter de urgência, para 33 

regularizá-la. Após discussão, colocou-se em votação a inclusão dessa informação no regimento 34 
interno da Proex e todos os presentes votaram a favor. Na sequência colocou-se em votação da 35 
inclusão dessa informação no regimento geral da Unifal-MG. Todos os presentes votaram a 36 

favor. 5) Edital Probext – A prof.ª Keila apresentou as correções feitas na reunião anterior no 37 
edital de programas e sugeriu que as mesmas fossem aplicadas ao edital de projetos. Na 38 
sequência, a prof.ª Eliane apresentou a proposta orçamentária da Proex, com os cortes previstos 39 
a fim de calcular os recursos que seriam destinados às bolsas. Ela sugeriu que a Proex poderia 40 
usar R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) da rubrica DDEX e R$17.600,00 (dezessete 41 

mil e seiscentos reais) da rubrica DDAC para bolsas. A quantidade de bolsas deverá ser definida 42 
em reunião anterior à avaliação das propostas submetidas aos editais de concessão de bolsas 43 
aos programas e projetos de extensão. Após discussão, a prof.ª Eliane colocou em votação a 44 

manutenção da mediana para a seleção das propostas. Os professores Thiago, Keila, Simone, 45 
Tomaz, Daniela e Luciana votaram a favor e o servidor Eduardo votou contra. Em seguida, 46 
colocou-se em votação a aprovação do edital de programas com as correções feitas e a aplicação 47 
das mesmas no edital de projetos. Todos os membros do colegiado presentes aprovaram. 6) 48 

Modificação do CAEX para submissão de eventos - Assunto suspenso. 7) Informes da 49 
Coordenadoria de Programas e Projetos – A prof.ª Keila informou que ainda existem 50 
relatórios com pendências e pediu aos coordenadores de extensão para que entrem em contato 51 
com os coordenadores de projetos, para solucioná-las, considerando que isso levará a não 52 

habilitação de propostas futuras. 8) Outros assuntos: A) Solicitação de alteração do relatório 53 
da prof.ª Ana Carolina Guerra do projeto “Qualificar para desenvolver”, incluindo novos 54 
membros na equipe do projeto, como bolsistas. Após discussão, o servidor Eduardo informou 55 

que entraria em contato com a professora Ana Carolina para solicitar mais informações sobre o 56 

pagamento desses bolsistas pois o mesmo não foi localizado pela secretaria da Proex. B) 57 
Indicação de representante da PROEX no Comitê Local de Acompanhamento e 58 
Avaliação(CLAA) – Após discussão, todos os membros do colegiado presentes concordaram 59 

em indicar o nome da prof.ª Daniela Coelho de Lima. C) A Prof.ª Eliane apresentou 60 
programação do encontro do Forproex em Ouro Preto e reforçou o convite aos membros do 61 

colegiado para participarem do evento. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de Araújo, 62 
lavrei a presente ata que será assinada por todos os presentes. 63 
TAE Eduardo José Vieira 64 

Prof.ª Eliane Garcia Rezende 65 
Prof. Gabriel Rodrigo Gomes Pessanha 66 

Prof.ª Keila Bossolani Kiill 67 
Prof. Laos Alexandre Hirano 68 

Prof.ª Luciana Borges Goecking 69 
Prof. Luís Antonio Groppo 70 
Prof.ª Mônica La-Salette da Costa Godinho 71 
Prof.ª Simone Albino da Silva 72 
Prof. Thiago Corrêa de Souza 73 

Prof. Tomaz Henrique Araújo 74 


