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CENTRO DE EXTENSÃO

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO COLEGIADO DO CENTRO DE EXTENSÃO DO ICA/UFMG

No dia sete de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, a par�r das quinze horas, realizou-se na sala do Centro de Extensão CENEX – sala 13 do CAAD,
a 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA do Colegiado do Centro de Extensão do Ins�tuto de Ciências  Agrárias  da UFMG, Campus Regional  de  Montes  Claros.
Es�veram presentes: Professora Neide Judith Faria de Oliveira (Coordenadora do Centro de Extensão e secretária desta reunião); Professora  Clivia
Carolina Fiorilo Possobom (Subcoordenadora do Centro de Extensão); Professora Claudia Regina Vieira (Representante Docente Titular do Centro de
Extensão);  Professora  Márcia  Mar�ns  (Representante  Docente  Suplente  do  Centro  de  Extensão  –  suplente  do  Professor  Mário  Henrique  França
Mourthé) e Helder de Castro Bernardes Barbosa (Representante TAE Suplente do Centro de Extensão). Verificado o quórum, a reunião foi iniciada sob a
presidência da Professora Neide Judith Faria de Oliveira. Foi apresentada a seguinte pauta: 1 – Informes e Aprovações: 1.1 - Aprovação da ata da 6ª
Reunião ordinária do Colegiado do CENEX, por unanimidade dos presentes.  A professora Márcia Mar�ns fez a leitura da ata da 6ª Reunião ordinária do
Colegiado do CENEX aos presentes e ocorreram sugestões de mudanças. Após as modificações sugeridas e anotadas no documento original, aprovou-se,
por unanimidade dos presentes a ata modificada, a qual será disponibilizada para assinatura no SEI. 1.2 –  Homologação das a�vidades de extensão
aprovadas no mês de outubro de 2022 pela Coordenação do CENEX: em 07/10/2022 com parecer da congregação nº 101/2022 aprovada a nova
a�vidade sob o n° 204856,  o evento “Construindo o futuro da alimentação” da Professora Claudia Regina Vieira;  em 24/10/2022 com parecer da
congregação nº 111/2022, aprovada a prorrogação da a�vidade  sob o n° 204282, o evento “Comemoração do dia do Engenheiro Agrícola e Ambiental”
da Professora Júlia Ferreira da Silva e em 25/10/2022 com parecer da congregação nº 113/2022, aprovada a prorrogação da a�vidade sob o n° 403349, o
projeto Coral Universitário do Ins�tuto de Ciências Agrárias, da Professora Clivia Carolina Fiorilo Possobom. Aprovaram-se as a�vidades, por unanimidade
dos presentes, com abstenção das interessadas, Professora Claudia Regina Vieira e Professora Clivia Carolina Fiorilo Possobom, nas respec�vas a�vidades
coordenadas e citadas anteriormente. 1.3 – Informes: com relação à periodicidade das reuniões, após entendimento com a PROEX, foi sugerido que seja
apenas jus�ficado em ata quando as reuniões do Colegiado de Extensão não forem mensais, conforme está no regimento, pois somente tal ocorrência
pontual não jus�ficaria mudança do regimento interno do CENEX. Dessa forma, jus�ficou-se a não realização da reunião ordinária de julho de 2022, em
virtude do elevado fluxo de trabalho do CENEX com o Edital PBEXT e dos docentes no final do semestre. Em agosto, período de férias, não ocorrem
reuniões de órgãos colegiados e, em setembro, a reunião não foi realizada em virtude de licença médica da coordenadora do CENEX e por causa do
grande volume de trabalho da subcoordenadora com a organização do 25º Encontro de Extensão. 2. Ações realizadas por este Colegiado/Coordenação.
2.1  –  Análise  do  SIEX:  A  Presidente  informou  que  a  análise  permanece  sendo  realizada  de  duas  a  três  vezes  por  semana  pela  coordenação  e



subcoordenação do CENEX. 2.2 – Campanha limpa SIEX – está na 5ª fase: auxílio aos coordenadores para organizar as a�vidades, conforme as regras
vigentes.  Há  professores  com a�vidades  pendentes,  a  serem atualizadas.  Reuniões  com coordenadores  de  a�vidades  no CENEX,  sob demanda:  a
coordenação se reuniu com os coordenadores de a�vidades em 15/10, 24/10, 19/10 e marcou 31/10 com um docente, mas este não compareceu. 2.3 –
Vinda da PROEX em 03/11/2022 - Foram realizadas reuniões internas na parte da manhã e o evento "Tarde da Extensão no Campus Regional", com a
seguinte programação: 14h - A extensão universitária na prá�ca: a importância dessa experiência acadêmica; Obje�vo: reunião ampliada com discentes.
15h e 30min - A gestão da extensão universitária, formação em extensão e profissionalização das a�vidades; Obje�vo: reunião ampliada com docentes e
servidores técnico-administra�vos em educação. Em 04/11/2022, na parte da tarde, ocorreram reuniões específicas com coordenadores de a�vidades no
CENEX da unidade. 2.4 –  Elaboração da proposta da Resolução nº 005/2022 - Regulamenta providências para a�vidades de extensão universitária
vigentes e com passivos documentais do Ins�tuto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais - ICA/UFMG.  Após ques�onamentos
realizados por coordenadores a respeito da declaração a ser emi�da para concorrer ao PBEXT 2022, conforme o Edital, o CENEX precisou dar declaração
de que a documentação apresentada para pleitear bolsas para o PBEXT estava toda correta. Portanto, a coordenação propôs esta resolução para evitar
problemas com ações aprovadas antes de 2021 e com passivos documentais.  A resolução foi  lida e  discu�da,  e  sugestões foram realizadas pelos
presentes. Após as modificações, o documento será novamente enviado ao Colegiado para leitura e concordância antes da publicação final no site do
ICA.  Deliberou-se  por  publicar  a  resolução e  pedir  à  direção o  estabelecimento  de  comissão de  coordenadores  de  extensão para  atuarem como
pareceristas do colegiado na análise das a�vidades de extensão. Será elaborado check list e modelo de parecer para harmonizar as análises ad hoc 2.5 –
Análise e correções de fluxogramas (inclusão de pauta): correção do Fluxograma de Aprovação de A�vidades de Extensão, no qual o termo ação de
extensão, incorreto segundo a PROEX, foi subs�tuído por a�vidades de extensão, e dos prazos de análise da documentação, agora com a inclusão do
parecerista; e correção do Fluxograma de Auditoria de A�vidade de Extensão, no qual foi inserido o termo a�vidade, em subs�tuição ao termo ação, e
outras correções menores. 3. Ações em andamento por este Colegiado/Coordenação. 3.1 –  Análise e campanha limpa SIEX; análise das a�vidades
aprovadas antes de 2021, com vigência superior a 5 (cinco) anos e com documentação pendente. 3.2 – Divulgação das ações do CENEX no Instagram:
a�vidade desenvolvida por bolsista, voluntário e equipe do CENEX. 3.3 – Elaboração do Calendário de Extensão: apresentação do rascunho, ainda a se
completar. Con�nua no mesmo status da reunião anterior. 4 – Ações futuras deste Colegiado/Coordenação: 4.1 – Con�nuidade das a�vidades ro�neiras.
4.2  –  Segurança  nas  a�vidades  do  ICA/UFMG:  segunda  edição  da  palestra  sobre  Segurança  em  a�vidades  de  laboratório  a  ser  agendada  para
novembro/2022. 4.3 – Mudança do Regimento do ICA/UFMG: é necessário formalizar a demanda de mudança no Regimento para que a coordenação do
Centro de Extensão tenha “assento” na Congregação. 4.4 – Foi repassada aos membros do Colegiado a minuta da futura Resolução nº 10/95 do CEPE
para posterior discussão e sugestões. Nada mais havendo a tratar, eu, professora Neide Judith Faria de Oliveira, coordenadora do Centro de Extensão do
Ins�tuto de Ciências Agrárias da UFMG, encerrei a sessão às dezesseis horas e vinte e cinco minutos, bem como lavrei a presente ata que, lida e achada
conforme,  será  assinada  por  mim  e  pelos  que  a  aprovarem  no  Sistema  Eletrônico  de  Informações  (SEI).  Montes  Claros,  sete  de  novembro  de
2022.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Documento assinado eletronicamente por Ivone Margareth Teixeira, Auxiliar em Administração, em 23/12/2022, às 14:08, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10543.htm


Documento assinado eletronicamente por Marcia Mar�ns, Membro, em 27/12/2022, às 10:45, 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 Neide Judith Faria de Oliveira, Professora do Magistério Superior, em 09/01/2023, às 09:18, 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 06/02/2023, às 14:37, 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 Helder de Castro Bernardes Barbosa, Auxiliar em Administração, em 09/02/2023, às 09:49, 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 1982035 e o código CRC B592D741.

Referência: Processo nº 23072.206151/2022-45 SEI nº 1982035
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