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ATA DE REUNIÃO

ATA N.º 279 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Extensão, ocorrida no dia 18 de julho de 2019, às 14 horas, na
sala de reuniões da Pró-Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208).

No décimo oitavo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no prédio L, sala
208, ocorreu a ducentésima septuagésima nona reunião do Colegiado de Extensão (COEX) presidida pela
professora Elisângela Monteiro Pereira. Estavam presentes os membros do colegiado: Waldecy Lopes
Junior, Luciana Borges Goecking, Pollyanna Francielli de Oliveira, Andreia Cris�na Barbosa Costa, Bruno
Mar�ns Dala Paula, Giovana de Fá�ma Mar�ns, Fábio Antônio Colombo. Os servidores Thales de
Astrogildo e Tréz, Danilo de Abreu e Silva e Adriano Antônio Nui�n par�ciparam de seus campi de lotação
via sistema de web conferência. Os servidores Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira e Dennis
William Abdala par�ciparam como convidados. A prof.ª Elisângela deu as boas-vindas ao representante
do Diretório Central dos Estudantes, o acadêmico Waldecy Lopes Junior. Na sequência ela apresentou o
pedido de inclusão de pauta para uma solicitação de correção de relatório do projeto PREAE 2245. O
pedido de inclusão de pauta foi colocado em votação e aprovado por todos os presentes. Assuntos da
pauta: 1) Apreciação da ata 278 – Após leitura e correções a aprovação da ata foi colocada em votação e
aprovada pela maioria dos presentes, exceto pelos professores Thales e Luciana que se abs�veram. 2)
Solicitação de correção de relatório do projeto PREAE 2245 - Após leitura e discussão, a solicitação foi
aprovada por todos. 3) Solicitação de correção de relatório de projeto PREAE 3566 - Após leitura e
discussão, a solicitação foi aprovada por todos. 4) Solicitação de correção de relatório de projeto PREAE
2697 - Após leitura e discussão, a solicitação foi aprovada por todos. 5) Solicitação de correção de
relatório de projeto PREAE 3572 - Após leitura e discussão, a solicitação foi aprovada por todos. 6)
Apreciação da proposta de realização do curso DRY NEEDLING – AGULHAMENTO A SECO - A prof.ª
Elisângela fez a apresentação da proposta e pediu a ajuda dos membros do Colegiado para que ficassem
atentos ao preenchimento do campo de apresentação das propostas, cujo texto deveria ser obje�vo e
claro por ser u�lizado na divulgação das ações. Ela pediu ainda que o campo “beneficiários”, sempre que
possível, fosse ampliado à comunidade externa, conforme o obje�vo das propostas. Ela apontou que a
despesa com o gerenciamento financeiro estava abaixo do valor sugerido pela PROEX e o valor da
u�lização de bens da UNIFAL-MG estava acima. Após discussão, ela propôs aprovação condicionada a
correção da planilha nos itens de gerenciamento financeiro, sugestão da alteração do item beneficiários e
correção do campo de preenchimento das vagas onde o início das inscrições seria no dia 10 de julho. A
proosta foiaprovada por todos os presentes, condicionando-se às correções. O prof. Thales deixou a
reunião às 14h30, a professora Giovana saiu às 14h47 e a prof.ª Luciana Goecking chegou nesse mesmo
horário. 7) Apreciação da proposta de realização do curso ANATOMIA PALPATÓRIA APLICADA AO
EXAME FÍSICO - A prof.ª Elisângela fez uma apresentação do curso. Ela verificou a necessidade de
correção do nome do curso no documento de aprovação da unidade acadêmica e a correção do valor da
taxa de inscrição informada no cronograma. Após discussão, ela propôs aprovação mediante as seguintes
correções e avaliações: devolução para correção do termo de anuência da unidade acadêmica com
relação ao nome da proposta e informar se foi Ad referendum ou passou por reunião, correção do valor
no cronograma, ampliação do �po do beneficiário e revisão do texto na apresentação. Aprovado por
todos os presentes. 8) Apreciação da proposta de realização do evento III Congresso Sul Mineiro de



Fisioterapia da UNIFAL-MG, II Simpósio do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação da
UNIFAL-MG, III Encontro de Egressos e de Extensão – A Prof.ª Elisângela fez a apresentação da proposta.
Após discussão, ela propôs aprovação mediante as seguintes correções e avaliações: adequação do
período de inscrições, preenchimento da apresentação da proposta e correção da planilha, pois
informava somente os discentes como par�cipantes. A proposta foi aprovada por todos os presentes. O
Prof. Dennis saiu às 15h30. 9) Solicitação de alteração do plano de trabalho do projeto PREAE 4227 e
prorrogação de contrato com a fundação de apoio – A Prof.ª Elisângela fez a apresentação da proposta
do projeto, da carta emi�da pela juíza de direito solicitando alteração do plano de trabalho para
acréscimo de a�vidades com realização de exames laboratoriais, da carta de anuência do juizado, do
cronograma e do contrato. Após discussão, a aprovação da alteração do plano de trabalho foi colocada
em votação e aprovada por todos os presentes. 10) Apreciação do formulário de acompanhamento de
programas e projetos – A Profa. Elisângela informou que o formulário visava fazer o acompanhamento
parcial dos programas e projetos contemplados com bolsas e que auxiliaria os coordenadores de
extensão das unidades acadêmicas e gerentes no momento da avaliação do relatório final. A servidora
Nayhara fez a apresentação do formulário esclarecendo dúvidas dos membros do colegiado e informou
que o período de divulgação seria entre 23 de julho a 23 de agosto. O Prof. Fábio saiu da reunião às
16h00. Os membros do colegiado apreciaram o formulário e sugeriram alterações que foram anotadas
pela servidora Nayhara para posterior adequação. O formulário foi colocado em votação e aprovado por
todos. Foi colocado em votação, no caso de Programas de Extensão,o envio do formulário somente para
os coordenadores dos programas sem envio para os coordenadores dos projetos componentes. Essa
proposta foi rejeitada por todos os membros do colegiado presentes. Foi colocado em votação o envio do
formulário para os coordenadores dos programas contemplados com bolsa e, também, para os
coordenadores dos projetos componentes do Programa, o que foi aprovado por todos. 11) Solicitação de
universalidade da gratuidade da taxa de isenção em eventos para os alunos assis�dos pela PRACE – A
Profa. Elisângela faz apresentação da norma�zação da Proex e do processo que iniciou o assunto. Após
discussão, os membros do Colegiado solicitaram que esse assunto fosse discu�do na próxima reunião
com a presença de membro da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudan�s - PRACE. 12)
Considerações sobre o Curso Extensão Universitária: Diretrizes da Extensão e Submissão de Propostas –
Devido ao horário, não foi possível discu�r o assunto que foi transferido para a reunião subsequente.
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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm


Documento assinado eletronicamente por Dennis William Abdala, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 15:22, 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 Andreia Cris�na Barbosa Costa, Professor do Magistério
Superior, em 26/08/2019, às 16:11, 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 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 10:30, 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 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.

Documento assinado eletronicamente por Waldecy Lopes Junior, Usuário Externo, em 25/11/2019,
às 23:12, 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 0177297 e o código CRC DD0E677B.
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