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ATA DE REUNIÃO

ATA N.º 270 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Extensão, ocorrida no dia 13 de dezembro de 2018, às 14
horas, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208).

No décimo terceiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas, no prédio L,
sala 208, ocorreu a ducentésima septuagésima reunião do colegiado de extensão presidida pela
professora Elisângela Monteiro Pereira. Estavam presentes os membros do colegiado: Luciana Borges
Goecking, Bruno Mar�ns Dala Paula, Gislene Regina Fernandes, Leandro Araújo Fernandes, Fábio Antonio
Colombo, Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva, Dennis William Abdala. Os servidores Danilo de Abreu e
Silva e Adriana Maria Imperador par�ciparam, do campus de Poços de Caldas, u�lizando o recurso de
áudio e vídeo via internet. A professora Le�cia Lima Milani Rodrigues par�cipou do campus de Varginha
u�lizando o recurso de áudio e vídeo via internet. A servidora Nayhara Juliana Aniele Thiers Vieira
par�cipou como convidada. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da proposta de realização do Programa
Incubadora Tecnológica de Coopera�vas Populares da Universidade Federal de Alfenas - ITCP –A prof.ª
Elisângela fez a apresentação da proposta. A prof.ª Le�cia fez um breve histórico da realização do
programa no campus Varginha destacando o atendimento da diretriz indissociabilidade ensino, pesquisa,
extensão. Após apreciação, os membros do colegiado de extensão decidiram aprovar condicionado a
correção da carga horária para 800 horas. A proposta foi aprovada por todos os presentes, exceto pela
prof. Le�cia que se absteve.  2) Proposta de distribuição orçamentária da PROEX 2019 – Elisângela deu
início demonstrando o orçamento de 2018 e na sequência apresentou a proposta para 2019. Após
discussão, a aprovação da proposta apresentada foi colocada em votação e aprovada por todos os
presentes. (ANEXO I). 3) Editais Probext 2019 – A Prof.ª Elisângela fez a apresentação do recurso
orçamentário disponível para as bolsas de extensão, conforme aprovado no assunto anterior, e passou a
palavra para a gerente de programas e projetos, prof.ª Daniela Braga Lima, que apresentou a planilha
com a distribuição das avaliações e o resultado final. Expos também as propostas não habilitadas e
desclassificadas, especificando cada mo�vo. A nota de corte das propostas foi de 132,5 pontos. Houve
uma sobra de 157 bolsas. Após discussão, o resultado parcial de programas e projetos foi colocado em
votação e aprovado por todos os presentes (ANEXO II). Na sequência a prof.ª Elisângela explicou que o
COEX vem tentando fomentar a execução de programas e, por isso, colocou em votação publicar novo
edital para u�lizar o restante do recurso para programas. A servidora Nayhara sugeriu que recurso fosse
aplicado nos projetos. Após discussão, a u�lização do recurso para a abertura de novo edital somente
para programas foi aprovado por todos os presentes. Apreciação do resultado parcial para projetos – a
prof. Luciana fez a apresentação da aplicação da fórmula no resultado das propostas de projetos. Após
discussão, o resultado parcial foi colocado em votação e aprovado por todos (ANEXO III). A Prof.ª Le�cia
apresentou uma proposta de sua unidade que trouxe planilha com previsão de gastos. Após discussão os
membros do colegiado decidiram divulgar junto ao resultado parcial a observação de que o edital é
exclusivamente para concessão de bolsas. Os professores Daniela, Bruno e Luciana, saíram as 15h30. Na
sequência foi feita a leitura da jus�fica�va da prof.ª Márcia Cordeiro de não par�cipação no IV Simpósio
Integrado UNIFAL-MG – Após apreciação os membros do colegiado reprovaram o pedido. Nada mais
havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes.
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ANEXO I

PROPOSTA ORCAMENTÁRIA DA PROEX 2019

  DDEX -2018 DDAC Gastos previstos 2019

 + 40.000,00 Reitoria 546.925,87 21.013,36 607.939,23

3390.14 Diárias - Pessoal Civil 22.800,00 1.813,36 24.413,36

3390.18 Auxílio Financeiro a Estudantes 370.600,00 19.200,00 453.000,00

3390.30 Material de Consumo 34.825,87  26.625,87

3390.31 Premiações Cult., Art., Cient., etc. - - -

3390.33 Passagens e Despesas com Locomoção 28.000,00  27.988,00

3390.36 Serviços de Terceiros - Pessoa Física*1 37.000,00  36.912,00

3390.39 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica*2 35.000,00  28.000,00

3390.93 Indenizações e Res�tuições 1.500,00  1.000,00

4490.51 Obras e Instalações -  -

4490.52 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00  10.000,00

  546.925,87   

*1 = 3 estagiários (NTI, ITCP) (5.952+7.824) e 3 regentes (23.136)

*2 = gráfica (folder, cartaz, banners, jornal (=8.000), livros (10.000x2))

Bolsas:



ENEM = 36 x 8 x 400 = 115.200,00

ITCP = 10 x 8 x 400 = 32.000,00

Interface = 30.000,00

Ajuda custo para congressos: 3.000,00

CBEU = 5 x 8 x 400 = 16.000,00

Total: 198.200,00

Programa: 376 x 400 = 150.400,00

Projetos: 261 x 400 = 104.400,00

Total: 453.000,00

 

ANEXO II

RESULTADO PARCIAL – EDITAL PROEX 03/2018 – PROBEXT 2019*

Programas aprovados ou inabilitados, conforme item 6.6 do Edital

(em ordem de classificação, dentro da Área Temá�ca)

Programas Aprovados

Cultura

Título Nota Número de bolsas concedidas

Toda música para todos!

 

209

 
45

Museus e patrimônios: experiências da Unifal-MG

 

205

 
37

Civitas: teorias e prá�cas do literário

 

159

 
29

 

 

Meio Ambiente

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Programa de agroecologia, educação ambiental e soberania
alimentar

 

191

 
37

 

Saúde

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Rodas de conversa: do prazer da par�lha a construção de rede 205 21



  

Empa�a - Estudos sobre a Maternagem, Paternagem, Infância e
Adolescência

 

203

 
29

Saúde do atleta

 

108

 
0

 

Tecnologia e produção

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Gestão Financeira em Foco: Aplicação ao Co�diano Organizacional e
Pessoal

208

 
21

 

Programas Inabilitados

Conforme item 1 – Habilitação para apreciação de propostas – (atribuição da/do CEUA), constante do
Anexo I do Edital PROEX 03/2018 – Probext 2019

Título

Centro de Farmacovigilância da UNIFAL-MG - CEFAL

Cuidados       Palia�vos:      da     teoria     à      prá�ca,      da      universidade      para     a        sociedade

Educador: conhecendo e controlando a dor

Gené�ca para Todos

Mineração para todos

Núcleo de Atenção Farmacêu�ca da UNIFAL- NAFAU

Programa Aleitamento Materno e Primeira Infância.

Programa Condições Crônicas: cuidados inovadores

Programa de Extensão: Estudo Da Postura E Movimento

Programa de extensão: prá�cas integra�vas e complementares em saúde da Unifal (PICSUNIFAL)

Programa UNIFAL sem estresse

Universidade Aberta à Terceira Idade - UNATI

* O Edital tem como obje�vo aprovar e apoiar o desenvolvimento de programas de extensão por meio de
concessão de bolsas acadêmicas para discentes de graduação integrantes de suas equipes. Além das
bolsas, poderá ser concedido apoio para material de consumo, desde que solicitado pelo proponente,



condicionado à disponibilidade de orçamento da Proex para o ano de 2019, e conforme item 11.3. do
Edital.

 

ANEXO III

RESULTADO PARCIAL – EDITAL PROEX 04/2018 – PROBEXT 2019*

Projetos aprovados e inabilitados conforme item 6.6 do Edital

(em ordem de classificação, dentro da Área Temá�ca)

 

Projetos Aprovados

Cultura

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Universidade aberta: diálogos comunitários

 

209

 
8

Sarau do guisado: arte, cultura e lazer nutrindo o ambiente
universitário

 

209

 
8

Ritmos e elementos do Maracatu de Baque Virado

 

205

 
1

Cultura Unifal-MG 2019

 

193

 
8

Mais cultura no Campus Poços

 

187

 
7

Conhecendo e organizando o acervo do CEDOC

 

185

 
0

Coral em cena Unifal

 

110

 
0

 

Direitos Humanos e Jus�ça

Título Nota
Número de
bolsas
concedidas

(Per)cursos organizacionais: do saber da experiência à experiência do saber na
gestão de comunidades, associações e ecovilas

 

203

 
8

Grupo de estudos sobre a juventude 202 8



  

Observatório da democracia

 

186

 
8

Cole�vo direitos humanos, cinema e afetos

 

176

 
0

 

Educação

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Organização do tempo-espaço na educação infan�l: as relações
interidades

 
216 8

Comunidades de Aprendizagem: ações dialógicas na rede municipal

 
212 8

Novas mídias para a produção e comunicação do conhecimento histórico

 
211 8

Expressões da infância: brincando com a linguagem

 
210 8

O conhecimento geográfico e análise das mídias na educação básica

 
210 8

Matemá�ca e Cidadania

 
197 8

Xadrez na Escola: um instrumento pluridisciplinar

 
195 8

Laboratório de Ensino em Educação Matemá�ca na formação de
professores

 
194 8

Laboratório de orientação profissional: uma proposta de integração da
universidade com o ensino médio

 
192 8

Calouro Cidadão 2019

 
187 4

Mães e Crianças na Universidade

 
182 1



Universidade Federal: um direito de todos (2019)

 

177 3

Meet up to speak English

 
165 0

Divulgação cien�fica: ecologia, evolução e educação

 
152 0

Ciências exatas para jovens estudantes: buscando �sicas++

 
134,5 0

 

Meio Ambiente

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Valorização do Saber Tradicional na formação acadêmica para a
sustentabilidade 188 8

 

 

Saúde

Título Nota
Número
de bolsas
concedidas

Mentes Brilhantes

 

218,5

 
8

Juntos para uma vida viva
215,5

 
8

Infecções sexualmente transmissíveis e hepa�tes virais
212

 
8

Uso do Reiki e da Aromaterapia, como métodos complementares de promoção de
saúde e bem estar, em pacientes oncológicos com depressão e ou ansiedade

 

205,5

 
8

Nós da Nutrição: entre o sabor, o saber e o fazer
204,5

 
8

Crescendo e brincando com saúde e nutrição
200

 
8

Check Nutri: Nutrição Consciente 198 4



 

Clínica Feliz

 

197,5

 
8

Higiene e segurança de alimentos
193

 
8

Florescer: Nutrição e Promoção à Saúde

 

193

 
8

De Olho no Rótulo: Conhecendo o que se come
188

 
8

Oficina de Capoeira Ginga Legal
187

 
8

Administração pública: da teoria à prá�ca

 
185 2

Oclusão e Desordens Temporomandibulares

 

185

 
2

Promoção de saúde periodontal e reabilitação proté�ca – Odontologia Integral ao
alcance de todos

 

184

 
0

Vidas em roda

 

172

 
0

Its Farma
168,5

 
0

NEEVS - núcleo de estudos em es�lo de vida saudável
151

 
0

Liga Acadêmica "Da pesquisa básica para saúde humana: uma abordagem
interdisciplinar"

 

87,5

 
0

 

Tecnologia e Produção

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Pensando em Códigos: desenvolvendo os princípios lógicos da
computação

207,5

 
8

 



Trabalho

Título Nota Número de bolsas
concedidas

Arte e educação: fortalecendo o vínculo escola-comunidade
193

 
8

Escola verde: uma proposta de revitalização do ambiente aliada à
prá�ca educa�va

186

 
5

 

 

 

Projetos Inabilitados

Conforme item 1 – Habilitação para apreciação de propostas – (atribuição da/do CEUA), constante do
Anexo I do Edital PROEX 04/2018 – Probext 2019

Título

A imaginação sociológica e o sul de minas

Alimentação e nutrição saudável: uma ferramenta para o enfrentamento e controle da obesidade em
Minas Gerais

Assistência aos pacientes com lesões bucais decorrentes do tratamento oncológico no serviço de
oncologia do Hospital da Santa Casa de Alfenas

A�vidades de popularização e divulgação da astronomia nos espaços formais e não formais de ensino.

Decompondo: compostagem de resíduos sólidos e horta orgânica

Descomplicando a cozinha

Infos aplica�vo mão na roda

Infraestrutura verde: interface ambiental e urbana

Iniciando o Espanhol

Intervivências entre a universidade e a escola: o despertar de um crí�co

Museu de história natural /Unifal-MG - espaço ciência

Museu escola

Neoscienza: inovação tecnológica e educacional

Nutrição e Vida Saudável: Formação on-line para Enfrentamento da Obesidade em Minas Gerais

Odontologia hospitalar para pacientes oncológicos

Palco livre



Primeiros socorros

Recicla unifal

Reconhecimento do Outro: Inclusão, Tolerância e Cidadania

Saúde

Scratch nas escolas: uso e desenvolvimento de games para o ensino da rede municipal de Poços de
Caldas

Tecnologia para o Ensino Médio - so�wares livres e Aduino para aulas de ciências na escola pública

Tecnologias educacionais na formação profissional e educação em saúde

*O Edital tem como obje�vo aprovar e apoiar o desenvolvimento de projetos de extensão por meio de
concessão de bolsas acadêmicas para discentes de graduação integrantes de suas equipes. Além das
bolsas, poderá ser concedido apoio para material de consumo, desde que solicitado pelo proponente,
condicionado à disponibilidade de orçamento da Proex para o ano de 2019, e conforme item 11.3. do
Edital.

Documento assinado eletronicamente por Fabio Antonio Colombo, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 14:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Dennis William Abdala, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 15:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leandro Araújo Fernandes, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 21:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Rodrigo Nishiwaki da Silva, Professor do
Magistério Superior, em 26/08/2019, às 22:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Gislene Regina Fernandes, Diretora da Faculdade de
Nutrição, em 27/08/2019, às 09:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Danilo de Abreu e Silva, Técnico Administra�vo em
Educação, em 27/08/2019, às 11:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Luciana Borges Goecking, Professor do Magistério
Superior, em 26/09/2019, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Mar�ns Dala Paula, Professor do Magistério
Superior, em 18/10/2019, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thales de Astrogildo e Tréz, Professor do Magistério
Superior, em 31/10/2019, às 13:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
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§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Giovana de Fa�ma Lima Mar�ns, Professor do Magistério
Superior, em 31/10/2019, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.unifal-
mg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0176789 e o código CRC 452AA976.

Referência: Processo nº 23087.008088/2018-38 SEI nº 0176789
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