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ATA DE REUNIÃO

ATA N.º 281 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE EXTENSÃO

Ata da Reunião Ordinária do Colegiado de Extensão, ocorrida no dia 23 de setembro de 2019, 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 setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas, no
prédio L, sala 208, ocorreu a ducentésima octogésima primeira reunião do Colegiado de Extensão (COEX)
presidida pela professora Eliane Garcia Rezende. Estavam presentes os membros do colegiado: Geraldo
Alves da Silva, Elíria Quaresma Fugazza, Andréia Cris�na Barbosa Costa, Manuella Carvalho da Costa,
Waldecy Lopes Junior, Julieta Aparecida Moreira Rodrigues, Luciana Borges Goecking. Os servidores
Bruno Eduardo Freitas Honorato e Danilo de Abreu e Silva par�ciparam via webconferência dos campi de
Varginha e Poços de Caldas, respec�vamente. A servidora Maria de los Angeles de Castro Ballesteros
par�cipou como convidada. A Prof.ª Eliane informou que a data da reunião foi alterada devido a viagem
da pró-reitora adjunta e convocação da reitoria para par�cipar de uma capacitação. Assuntos da pauta: 1)
Apreciação da ata 280 – A Prof.ª Eliane fez a apresentação da ata e após discussão a colocou em votação.
Foi aprovada por todos os presentes, exceto pelo acadêmico Waldecy e pelo prof. Geraldo que se
abs�veram. 2) Assinatura de atas no Sistema Eletrônico de Informações - SEI - Solicitamos assinatura no
bloco 734 no SEI. 3) Emissão de cer�ficados para ação de extensão Pint of Science PREAE 4272 – A Prof.ª
Luciana, como gerente de Cursos e Eventos, informou que o evento foi aprovado pela unidade
acadêmica, o Ins�tuto de Ciência e Tecnologia, mas o proponente estava com afastamento total e, no
período de realização do evento o coordenador adjunto estava de férias. Segundo o edital informava, eles
deviam estar em pleno exercício para executar a proposta encaminhada. A proposta foi aprovada, o
evento foi realizado e o relatório aprovado, mas a irregularidade foi detectada no momento da emissão
de cer�ficados, e então a emissão foi suspensa. A Prof.ª Eliane informou que o prof. não poderia ter
subme�do proposta e a unidade acadêmica não deveria ter deferido pedido de aprovação do evento. Ela
disse que a fragilidade maior foi da Unidade Acadêmica que anuiu a ação e que sugeria manifestação da
Unidade Acadêmica pela aprovação da execução da ação pelos professores e também solicitou atenção
do Coordenador de Extensão da Unidade Acadêmica (CEUA) nesse caso, porque ele poderia ter
ques�onado essa aprovação pela UA. Após discussão, os membros do colegiado decidiram solicitar que a
Gerência de Cursos e Eventos consultasse a Unidade Acadêmica sobre a autorização de cer�ficação dos
par�cipantes por meio do agendamento de uma reunião para discussão do assunto com a par�cipação
da PROEX, gerente de cursos e eventos a direção da unidade. 4) Apreciação da proposta de realização do
evento Uso da Metodologia A�va para o Ensino de Esta�s�ca no Curso de Farmácia - A Prof.ª Luciana
explicou que solicitou a apreciação do Colegiado de Extensão, porque entendeu que a proposta do
evento seria na verdade um prolongamento da disciplina de Esta�s�ca Básica e com uma carga horária de
6 horas que não condiz com período de realização de setembro a outubro de 2019. A prof.ª Eliane disse
que na apresentação da ação, entendeu que se trata de uma ação da disciplina e não uma ação de
extensão, pois se resume a apresentação de um trabalho desenvolvido ao longo das aulas por meio dos
métodos nela ensinados. Após discussão foi colocado em votação a reprovação da proposta e a
orientação da adequação na forma de curso ou projeto, o que foi aprovado por todos os presentes. A
prof.ª Andreia saiu às 14h50. 5) Solicitação de pagamento de bolsa de extensão - processo
nº 23087.016390/2019-41 – A Prof.ª Eliane informou que a bolsista Leila Cris�na Hommoss, do Projeto



Curso Preparatório para o Enem UNIFAL-MG Alfenas, está grávida e com previsão de atestado em
outubro de 2019. Por isso, o coordenador do projeto, Prof. Elias Ribeiro, solicitou o pagamento da bolsista
referente ao mês de outubro com a condição de que as aulas da disciplina dessa bolsista fossem
antecipadas, concentrando as a�vidades e que a correção de redações e outras a�vidades sejam
realizadas a distância, na forma de um regime especial. Após discussão, foi colocado em votação a
aprovação da solicitação com a condição da bolsista estar regularmente matriculada e com regime
especial de tratamento discente, realizando as atribuições a distância. Todos os membros do Colegiado
presentes aprovaram. 6) Solicitação de manifestação da Ouvidoria – O Prof. Bruno Honorato informou
que as ligas acadêmicas de Atuárias e Mercado Financeiro estão a�vas no Ins�tuto de Ciências Sociais e
Aplicadas, mas não estão cadastradas na PROEX. Informou também que os coordenadores foram
procurados pela direção do ICSA e manifestaram que estão estudando a melhor forma de fazer o registro.
Informou ainda que um ques�onamento de um acadêmico sobre o processo de ingresso nas ligas foi
encaminhado para ele, como Coordenador de Extensão da Unidade, para manifestação e, por isso, ele
trouxe a demanda para o Colegiado de Extensão e pedia uma sugestão de ação contra esse problema. A
Prof.ª Eliane informou que a situação irregular já vem de algum tempo e que a procuradoria foi
consultada e informou que se não possui registro em órgão da UNIFAL-MG não pode funcionar u�lizando
sua marca. Ela explicou que após a aprovação da resolução de norma�zação das ligas acadêmicas, elas
devem ser cadastradas para serem legalizadas e que se isso não for feito estariam fazendo uso indevido
da marca e do espaço da UNIFAL-MG. Ela sugeriu uma reunião das direções das unidades com a
Procuradoria da UNIFAL-MG para orientações sobre o assunto. A Prof.ª Patrícia chegou às 15h08. O Prof.
Bruno informou que soube informalmente que as ligas recebem recursos de seus membros e pediu que a
PROEX enviasse um memorando a direção do ICSA comunicando a existência da Norma�zação de
Cadastro das Ligas e cobrando seu registro. A prof.ª Eliane disse que falaria com reitor sobre uso indevido
da marca UNIFAL-MG e solicitaria o envio de um comunicado da Sede para o Campus Varginha
reforçando que somente eventos devidamente registrados ou autorizados podem u�lizar as
dependências da UNIFAL-MG. Ela sugeriu que o prof. Bruno responda à Ouvidoria pedindo o
encaminhamento da manifestação à direção da unidade explicando que esta liga não �nha registro na
Pró-Reitoria de Extensão. 7) Apreciação dos Editais Probext 2020 - A servidora Maria de los Angeles fez a
apresentação das alterações e os pontos foram discu�dos um a um. A Prof.ª Eliane propôs a redução do
número de bolsas para o programa, repassando-as para os projetos tendo em vista a perspec�va de
redução do orçamento do ano de 2020 e que o valor da bolsa man�vesse em R$400,00 (quatrocentos
reais) como no passado e igual aos de Iniciação Cien�fica. Às dezessete horas a reunião foi suspensa,
parando na apreciação do item 8.11, e agendada uma reunião extraordinária para con�nuação da
apreciação no dia trinta de setembro de dois mil e dezenove. Nada mais havendo a tratar, eu, Meire
Izabel de Araújo, lavrei a ata que será assinada por todos os presentes.
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