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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA N. 001 DO COLEGIADO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO ICA/UFMG.

No dia 16 de setembro do ano de 2021, às 14h e 20 min., no ambiente virtual Google meet, por meio dos links: meet.google.com/rwr-ibxo-dbq e 
meet.google.com/fkh-opdd-ver, realizou-se a primeira reunião ordinária do Colegiado do Centro de Extensão do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, sob a
presidência da Professora Neide Judith Faria de Oliveira. Estiveram presentes a subcoordenadora, Professora Clívia Carolina Fiorilo Possobom e os membros
docentes do Colegiado: Professora Claudia Regina Vieira, Professora Márcia Martins e Professor Mário Henrique França Mourthé. Ausências justificadas dos
servidores Técnico-Administrativos em educação Ivone Margareth Teixeira e Helder de Castro Bernardes. Foi realizada a discussão da seguinte pauta: A)
Análise da Minuta do Regulamento do CENEX/ICA. O documento completo elaborado por comissão da direção foi disponibilizado previamente aos
membros do colegiado e também para a secretária Istéffani, a qual fez várias sugestões pertinentes.  A sugestão de regulamento foi projetada por Prof.ª Clívia e
discutida com os membros do Colegiado, sendo aprovada após modificações, conforme consta no ANEXO 1 desta ata. B) Análise da Minuta da Resolução da
Coordenadoria de Extensão do ICA/UFMG. O documento completo elaborado por comissão da direção foi disponibilizado previamente aos membros do
colegiado, os quais realizaram sugestões pertinentes. A sugestão de resolução foi projetada por Prof.ª Clívia e discutida com os membros do Colegiado. Todos
os membros votaram favoravelmente a não cobrança de taxa do CENEX para a emissão de certificados eletrônicos. A proposta foi aprovada após modificações,
conforme consta no ANEXO 2 desta ata. C) Análise da proposta de Fluxograma de Ações de Extensão.  O documento elaborado por Prof.ª Neide foi
disponibilizado previamente aos membros do colegiado, os quais realizaram sugestões pertinentes. O fluxograma foi projetado e aprovado após modificações,
conforme consta no ANEXO 3 desta ata. D) Palavra Livre: Prof.ª Clívia apresentou a ideia de montarmos um evento de extensão do Norte de Minas Gerais,
que foi acolhida para ser realizada em momento posterior. A coordenadora agradeceu a valorosa contribuição do colegiado do curso. Às 16h, momento no qual
se deu por encerrada a reunião, esta ata foi redigida por mim, Neide Judith Faria de Oliveira e será subscrita por todos os presentes, no sistema eletrônico de
informações (SEI).
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Professora Neide Judith Faria de Oliveira

Documento assinado eletronicamente por Neide Judith Faria de Oliveira, Coordenador(a), em 17/09/2021, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Clivia Carolina Fiorilo Possobom, Professora do Magistério Superior, em 17/09/2021, às 17:46, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0970100 e o código CRC 6F34C26B.
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