
 

 

 

COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 

 

Às dezoito horas do dia vinte e três do mês de outubro do ano de 2018, na sala no 27 

da Faceli, reuniram-se Zilda Fantin Moreira, Márcia Perini Valle, Antônio César da 

Silva, Poliana Bernabé Leonardeli e Sandro Dau, com o objetivo de analisar, discutir 

e sugerir alterações no Regulamento da Coordenação de Pesquisa e Extensão da 

Faceli. Foi sugerido e acatada a inclusão de artigo que trata da contratação de 

estagiários, para auxiliar nos trabalhos burocráticos do CPE: “Art. 5º. Com vistas a 

tornar o trabalho da Coordenação mais efetivo e agilizar os processos burocráticos 

abre-se a possibilidade de seleção de até 03 acadêmicos na modalidade de bolsistas 

voluntários escolhidos por edital específico. Parágrafo único. O tempo disponibilizado 

na CPE será aproveitado como horas complementares. Após isso, continuou-se a 

leitura e debate sobre os diversos artigos, que compõem este Regulamento”. Com 

relação ao artigo 22, foi sugerido deixar em aberto o número de horas/aula para a 

participação como membro efetivo. Sugeriu-se alterar o parágrafo 3º do art. 22: “O 

estudante que não apresentar 75% de frequência nas atividades nos núcleos e seus 

projetos será imediatamente desligado e não receberá a certificação das horas”. Ao 

artigo 24, foi acrescentado o inciso V: “divulgar a Instituição e o conhecimento 

científico em atividades fora da Instituição”. Sobre o art. 35 foi sugerido a seguinte 

redação para parágrafo único: “Os resultados parciais e finais deverão ser 

apresentados em evento público. Caso o resultado não seja apresentado, poderá 

acarretar o cancelamento do projeto. A data será divulgada previamente no calendário 

a ser elaborado pelo colegiado de pesquisa e extensão disposto neste regulamento”. 

A Prof.ª Zilda M. Fantin Moreira, às 19:05, deu por encerrada a reunião e eu, Sandro 

Dau, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelos demais presentes. 

 



Original assinado. 
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