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ATA DE REUNIÃO

ATA N.º 284 DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COLEGIADO DE
EXTENSÃO

Ata da Reunião Extraordinária do Colegiado de Extensão, ocorrida no
dia 25 de novembro de 2019, às 13h30 horas, na sala de reuniões da
Pró-Reitoria de Extensão (campus Alfenas, prédio L, sala 208).

No vigésimo quinto dia do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove, às treze horas e trinta minutos, no prédio L, sala 208,
ocorreu a ducentésima octogésima quarta reunião do Colegiado de
Extensão (COEX) presidida pela professora Eliane Garcia Rezende.
Estavam presentes os membros do colegiado: Julieta Aparecida
Moreira Rodrigues, Waldecy Lopes Junior, Patrícia Sco�ni Freitas,
Pollyanna Francielli de Oliveira, Dennis William Abdala, Elíria
Quaresma Fugazza, Alzira Maria Serpa Lucho, Fabio Antonio
Colombo, Gabriela Itagiba Aguiar Vieira. Os servidores Bruno Eduardo
Freitas Honorato e Marilsa Aparecida Mota par�ciparam dos campi
de Poços de Caldas e Varginha, respec�vamente, via webconferência.
As servidoras Daniela Braga Lima, Elisângela Monteiro Pereira e
Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira par�ciparam como
convidadas. Assuntos da pauta: 1) Apreciação da ata 283 – A
apreciação da ata foi adiada para a reunião subsequente. 2)
Apreciação da proposta de realização do Curso de Anatomia
Palpatória - A prof.ª Eliane fez a apresentação da proposta e da
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planilha es�ma�va de receitas e despesas. Ela disse que as despesas
de recursos humanos deveriam ser esclarecidas, porque os docentes
não foram iden�ficados como internos ou externos para saber se
incidiria vinte por cento de contribuição ao Ins�tuto de Nacional de
Seguro Social - INSS. Os membros do colegiado solicitaram a correção
do número de vagas e do nome do evento no cronograma e a
correção do número de vagas na planilha. Após discussão, a
aprovação do curso foi colocada em votação e aprovada por todos os
presentes com a condição de que as correções dos itens acima
mencionados fossem realizados. 3) Apreciação da proposta de
realização do Evento VII Simpósio Internacional do Cuidado
Farmacêu�ca - O prof. Fabio informou que a proposta foi
encaminhada, apreciada e devolvida para correções. Após essas
correções foi aprovada na unidade acadêmica. Após apreciação
aprovação foi colocada em votação e aprovada por todos os
presentes. 4) Apreciação das Jus�fica�vas de falta no Simpósio
Integrado – A Prof.ª Eliane falou do processo histórico de construção
do Edital Probext e que pelos encaminhamentos atuais de recursos, o
item de obrigatoriedade da par�cipação no simpósio poderia ser
revisto. Ela disse que o Tribunal de Contas da União – TCU, em
auditoria realizada anos atrás, cobrou a comprovação de u�lização da
bolsa (gasto de recurso público) e o Colegiado de Extensão – COEX
em tempo criou a Mostra de Extensão e a obrigatoriedade de
apresentação do projeto nesse evento. A Prof.ª Eliane observou que
essa obrigatoriedade de par�cipação no evento, agora Simpósio,
deve ser revista, pensando outra forma de acompanhamento do uso
de recurso público. A proposta de revisão de obrigatoriedade de
par�cipação no Simpósio Integrado foi reforçada pela TAE Nayhara,
que expôs as dificuldades encontradas pela Gerência de Programas e
Projetos na geração do relatório de efe�va par�cipação das
coordenações e bolsistas. A Professora Gabriela chegou às 10h25.
Antes do início das análises, Nayhara relatou o recebimento de
ques�onamento a respeito dos critérios obje�vos u�lizados na
análise das jus�fica�vas e, diante da falta dos mesmos, sugeriu que o
colegiado adotasse, nesse momento, pelo menos, os critérios de
afastamento e licença como jus�fica�vas aceitáveis para deferimento
ou presença do coordenador adjunto. O COEX mostrou-se de acordo
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com a sugestão e, na sequência, as jus�fica�vas dos seguintes
coordenadores de ações de extensão foram apreciadas: A) Daniela
Silva Barroso – jus�ficou a ausência por mo�vo de afastamento para
tratamento da saúde e informou que o bolsista esteve presente. Após
discussão e votação a jus�fica�va foi deferida por todos os membros
do Colegiado de Extensão presentes; B) Luiz Antônio Sabeh –
jus�ficou sua ausência por mo�vo de afastamento para tratamento
da saúde em pessoa da família e informou que houve a presença do
bolsista. Após discussão e votação a jus�fica�va foi deferida por
todos os membros do Colegiado de Extensão presentes; C) Marta
Gouvea de Oliveira Rovai – informou que estava afastada para
par�cipar de um evento. Após leitura do recurso a servidora Nayhara
informou que coordenadora não acessou a sala virtual e o bolsista
não compareceu a apresentação. Após discussão e votação, por nem
ao menos o bolsista ter par�cipado, a jus�fica�va foi indeferida por
todos os membros do Colegiado de Extensão presentes; D) Gabriela
Ezequiel Costa Mar�ns – informou que não par�cipou da sessão
virtual, porque estava ocupada com outra a�vidade do projeto. Após
leitura do recurso a servidora Nayhara informou que coordenadora
não entrou na sala virtual e bolsista não compareceu a apresentação.
Após discussão e votação, por nem ao menos o bolsista ter
par�cipado, a jus�fica�va foi indeferida pela maioria dos membros
do Colegiado de Extensão presentes, exceto pelas servidoras Marilsa
e Julieta que se abs�veram, e o prof. Bruno que foi favorável; E)
Adriano Pereira dos Santos – informou que não par�cipou por estar
em uma reunião convocada pela PROGRAD. Após leitura, discussão e
votação a jus�fica�va foi deferida por todos os membros do
Colegiado de Extensão presentes; F) Vinícius de Souza Moreira –
informou que não par�cipou porque se enganaram quanto à data de
apresentação. Após leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi
indeferida por todos os membros do Colegiado de Extensão
presentes; G) Virgínia Donizete de Carvalho – informou que não
submeteu o trabalho, porque não �nha resultados. Após leitura,
discussão e votação a jus�fica�va foi indeferida pela maioria dos
membros do Colegiado de Extensão presentes, exceto pelo prof.
Bruno, que se absteve. O Prof. Dennis saiu às 10h47. H) Sandra Maria
Oliveira Morais Veiga – informou que o bolsista não conseguiu
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submeter a proposta no CAEX. Como membro da comissão
organizadora do Simpósio Integrado, Nayhara esclareceu que todas
as solicitações com dúvidas e dificuldades na submissão de trabalhos
foram atendidas pela comissão, desde que enviadas durante o
período de inscrições. Após leitura, discussão e votação a jus�fica�va
foi indeferida pela maioria dos membros do Colegiado de Extensão
presentes, exceto pela prof.ª Marilsa que se absteve; I) Aline
Lourenço de Oliveira – informou que não submeteu o trabalho,
porque não �nha resultados. Após leitura, discussão e votação a
jus�fica�va foi indeferida pela maioria dos membros do Colegiado de
Extensão presentes, exceto pelo prof. Bruno,que se absteve; J)
Natalino Neves da Silva – informou que não submeteu o trabalho,
porque não �nha resultados. Após leitura, discussão e votação a
jus�fica�va foi indeferida por todos os membros do Colegiado de
Extensão presentes; K) Daniel Augusto de Faria Almeida – informou
que não submeteu o trabalho, porque não �nha resultados. Após
leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi indeferida por todos os
membros do Colegiado de Extensão presentes; L) Carmélia Bonfim
Jacó Rocha – informou que estava de férias no período de
apresentação dos trabalhos, mas foi representada pela coordenadora
adjunta. Após leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi deferida
por todos os membros do Colegiado de Extensão presentes; M)
Valéria Cris�na Ribeiro Vieira – informou que estava de férias no
período de apresentação dos trabalhos, mas foi representada pela
coordenadora adjunta. Após leitura, discussão e votação a
jus�fica�va foi deferida pelos membros do Colegiado de Extensão
presentes; N) Ricardo Radighieri Rascado - informou que estava de
férias no período de apresentação dos trabalhos, mas foi
representado pelo coordenador adjunto. Após leitura, discussão e
votação a jus�fica�va foi deferida pelos membros do Colegiado de
Extensão presentes; O) Rejane Siqueira Julio – jus�ficou a ausência
por mo�vo de afastamento para tratamento da saúde e informou
que o bolsista havia formado e não estava na UNIFAL-MG. Após
leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi deferida pelos membros
do Colegiado de Extensão presentes; P) Lucélia Terra Chini - jus�ficou
a ausência por mo�vo de afastamento para tratamento da saúde e
informou que o bolsista esteve presente. Após leitura, discussão e
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votação a jus�fica�va foi deferida pelos membros do Colegiado de
Extensão presentes; Q) Cris�ane Aparecida Silveira Monteiro –
jus�ficou a ausência por mo�vo de afastamento para tratamento da
saúde em pessoa da família. Após leitura, discussão e votação a
jus�fica�va foi deferida pelos membros do Colegiado de Extensão
presentes; R) Fernanda de Carvalho Vidigal – informou que par�cipou
das sessões virtuais. Após leitura, discussão e votação a jus�fica�va
foi deferida pelos membros do Colegiado de Extensão presentes; S)
Lígia de Sousa Marino – informou que não par�cipou, porque estava
orientando acadêmicos na disciplina de estágio e que foi
representada pela coordenadora adjunta. Após leitura, discussão e
votação a jus�fica�va foi deferida pelos membros do Colegiado de
Extensão presentes; T) Vanessa Cris�na Giro�o Nery – informou que
não par�cipou de uma, das seis sessões que �nha trabalhos inscritos,
porque o bolsista inscreveu o trabalho na área temá�ca errada. Após
leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi deferida pelos membros
do Colegiado de Extensão presentes; U) Luís Antônio Groppo –
informou que estava afastado para par�cipar de um evento, mas o
bolsista par�cipou. Após leitura, discussão e votação a jus�fica�va foi
deferida pelos membros do Colegiado de Extensão presentes. Às
11h42 a reunião foi encerrada e a pauta seria retomada no dia
27/11/19. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Meire Izabel de
Araújo, lavrei a presente ata que será assinada por todos os
presentes.

Prof.ª Alzira Maria Serpa Lucho

Prof. Bruno Eduardo Freitas Honorato

Prof.ª Daniela Braga Lima

Prof. Dennis William Abdala

Prof.ª Elíria Quaresma Fugazza

Prof.ª Elisângela Monteiro Pereira

Prof. Fabio Antonio Colombo

Prof.ª Gabriela Itagiba Aguiar Vieira

TAE Julieta Aparecida Moreira Rodrigues
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Prof.ª Marilsa Aparecida Mota

TAE Nayhara Juliana Aniele Pereira Thiers Vieira

Prof.ª Patrícia Sco�ni Freitas

Prof.ª Pollyanna Francielli de Oliveira

Acad. Waldecy Lopes Junior

Documento assinado eletronicamente por Waldecy Lopes
Junior, Usuário Externo, em 04/02/2021, às 17:21, 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 Eliane Garcia
Rezende, Pró-Reitora de Extensão, em 23/04/2021, às 18:05,
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 Fabio Antonio
Colombo, Professor do Magistério Superior, em 28/04/2021,
às 10:28, 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 28/04/2021,
às 13:44, 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 Patricia Sco�ni
Freitas, Professor do Magistério Superior, em 28/04/2021, às
13:49, 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
29/04/2021, às 08:43, 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 Marilsa Aparecida
Mota, Professor do Magistério Superior, em 29/04/2021, às
11:25, 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 Daniela Braga
Lima, Gerente de Programas e Projetos, em 29/04/2021, às
13:53, 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 Elíria Quaresma
Fugazza, Professor do Magistério Superior, em 29/04/2021,
às 16:06, 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 Elisângela
Monteiro Pereira, Professor do Magistério Superior, em
29/04/2021, às 22:08, 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
03/05/2021, às 11:05, 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 Gabriela Itagiba
Aguiar Vieira, Professor do Magistério Superior, em
05/05/2021, às 20:48, 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 Eduardo
Freitas Honorato, Professor do Magistério Superior, em
13/05/2021, às 14:55, 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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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 0439376 e o código CRC
ECB0F20B.
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