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ATA DE REUNIÃO

ATA N.º 277 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Extensão, ocorrida no dia 24 de maio de 2019, às 08 horas, na
sala de reuniões da Pró-Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208).

No vigésimo quarto dia do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no prédio L,
sala 208, ocorreu a ducentésima septuagésima sé�ma reunião do colegiado de extensão presidida pela
professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Alexandre Rodrigo
Nishiwaki da Silva, Luciana Borges Goecking, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Gabriela Itagiba Aguiar
Vieira, Fábio Antonio Colombo, Pollyana Francielli de Oliveira e Adriana Teresa Silva Santos. Os servidores
Danilo de Abreu e Silva e Thales de Astrogildo e Tréz par�ciparam dos seus campi, u�lizando o recurso de
áudio e vídeo via internet. A professora Elisângela Monteiro Pereira par�cipou como convidada. Eliane
pediu inclusão de pauta da apreciação da proposta de realização do Curso de Acupuntura Auricular e os
membros do colegiado presentes aprovaram a solicitação. Assunto da pauta: 1) Apreciação da ata 275 –
A Prof.ª Eliane pediu que os membros do colegiado verificassem e comunicassem a PROEX sempre que
aprovassem ações de extensão com gerenciamento financeiro por fundação de apoio. Após discussão, a
aprovação da ata foi colocada em votação e aprovada por todos, exceto pelo prof. Thales que se absteve.
2) Apreciação da ata 276 - Após discussão, a aprovação da ata foi colocada em votação e aprovada por
todos. 3) Solicitação de alteração em relatório de programas e projetos de extensão – A prof.ª Eliane
informou que as prof.ªs Josie Resende Torres da Silva e Adriana Teresa Silva Santos solicitaram a inclusão
de alunos no relatório de projetos e cursos de extensão, sob suas coordenações. Relação de ações cujo
relatório seria alterado: PREAE 3610, PREAE 3816, PREAE 3671, PREAE 3747, PREAE 3748. Após discussão,
a solicitação foi colocada em votação e aprovada por todos os presentes. 4) Apreciação da proposta de
realização do evento SIMAP - Simpósio Internacional Mul�disciplinar de Assoalho Pélvico – A prof.ª
Eliane fez a apresentação da proposta, do cronograma, da planilha e dos termos de anuência e de
parceria. A Prof.a Luciana pediu que coordenadores de extensão das unidades acadêmicas (CEUAS)
orientem a u�lização formulário de cronograma disponibilizado na página eletrônica da Gerência de
Cursos e Eventos. Ela esclareceu que o formato do cronograma disponibilizado facilita o lançamento da
ação no sistema CAEX, agilizando o trabalho da gerência de cursos e eventos. Ela observou que, conforme
solicitação da prof.ª Luciana Goecking, o cronograma dessa proposta deveria ser subs�tuído pelo modelo
da Proex e também ser realizado a inversão dos valores das rubricas de u�lização dos bens da UNIFAL-
MG e do gerenciamento financeiro. Após discussão, a aprovação foi colocada em votação e aprovado
condicionado as alterações sugeridas. A prof.ª Gabriela saiu às 14h50 e a prof.ª Adriana chegou nesse
horário. A Prof.ª Eliane pediu para os coordenadores de extensão divulgarem em suas unidades a
realização do Curso: Extensão Universitária: Diretrizes da Extensão e Submissão de Propostas
(PREAE4246) para os servidores de suas unidades. 5) Apreciação da proposta de realização do Curso de
Acupuntura Auricular – A Prof.ª Eliane fez a apresentação da proposta, da planilha es�ma�va de custos e
receitas e do cronograma. Após discussão, foi colocado em votação e aprovado por todos os presentes.
Esse curso faz parte de um programa aprovado no edital Probext, e deveria ter sido apreciado pelo
colegiado anteriormente, mas por falha no fluxo somente agora foi apresentado para analise. 6) Criação
do papel “Coordenador de Extensão dos Técnicos Administra�vos” no sistema CAEX – A Prof.ª Eliane
informou que, atualmente, propostas de ação de extensão encaminhadas por técnicos lotados em



unidades administra�vas são apreciadas pelas gerências. Ela propôs a mudança nesse fluxograma, para
que essas ações fossem apreciadas pelos representantes dos técnicos administra�vos no Colegiado de
Extensão. O servidor Danilo pediu a relação de atribuições dessa criação para apreciação pelos técnicos
para depois apresentar a decisão numa próxima reunião. A prof.ª Eliane informou que as atribuições dos
coordenadores de extensão estão no regimento da Pró-Reitoria de Extensão. A Prof.ª Eliane pediu que
todos fizessem a leitura das atribuições e refle�ssem essa ideia. A servidora Julieta disse que iria
encaminhar as atribuições dos coordenadores de extensão para avaliação e debate da classe dos técnicos
administra�vos em educação. A prof.ª Eliane sugeriu que os quatro membros técnicos no Colegiado de
Extensão conversem sobre as atribuições e discutam em uma reunião posterior. 7) Outros assuntos: A) A
prof.ª Eliane informou que a Polícia Militar faria evento na praça do bairro Pinheirinho no dia 2 de junho
de 2019, de 8h00 às 11h00. Ela pediu que os membros do colegiado divulgassem esse evento em suas
unidades para que os coordenadores de programas e projetos par�cipassem. Ela disse que o servidor
Ivanei Salgado ficou responsável por organizar a infraestrutura junto a PM. B) A servidora Julieta fez
divulgação da Campanha do Lixo Eletrônico que ocorre de 20 de maio a 10 de junho de 2019 e da Feira
de Troca de Livros, de dia 29 e 30 de maio de 2019. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire Izabel de
Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes.
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Documento assinado eletronicamente por Fabio Antonio Colombo, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 14:30, 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 22:12, 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 Pollyanna Francielli de Oliveira, Professor do Magistério
Superior, em 27/08/2019, às 16:16, 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 Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Técnico
Administra�vo em Educação, em 28/08/2019, às 14:45, 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.
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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,
§ 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 0177288 e o código CRC 56C8C986.
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