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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE SETEMBRO DE 2017 2 

(DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NA SALA DE 3 

WEBCONFERÊNCIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO CGCO, NO CAMPUS DE 4 

JUIZ DE FORA, E NA SALA DE INFORMÁTICA, LOCALIZADA NA UNIDADE 5 

PITÁGORAS, NO CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 12 (doze) dias do mês de setembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 7 

(quatorze) horas reuniram-se, na sala de webconferência, no campus Juiz de Fora, e na sala 8 

de informática da Unidade Pitágoras, no campus de Governador Valadares, para reunião 9 

ordinária do mês de setembro do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, 10 

regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, Prof
a.
 11 

Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Coordenadora de Ações de 12 

Extensão Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), a Técnica em 13 

Assuntos Educacionais da Extensão no campus Juiz de Fora Priscila Gonçalves de Souza 14 

Salvati (secretária executiva do CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da 15 

Extensão no campus Governador Valadares Devani Tomaz Domingues e os conselheiros: 16 

discente Vitor Furtado (representante do DCE); Prof. Bruno Fuser (representante dos 17 

coordenadores de projetos da área de Comunicação); Prof.ª Raquel Fellet Lawall 18 

(representante dos coordenadores de projetos da área de Educação); Prof.ª Zuleyce Maria 19 

Lessa Pacheco (representante dos coordenadores de projetos da área de Saúde); Prof.ª 20 

Célia Graça Arribas (representante suplente do CSPP); Prof. Otávio Eurico de Aquino 21 

Branco (representante do CONGRAD); Prof. Marcelo da Silva Silvério (representante 22 

suplente dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); Prof.ª Flávia Rodrigues Pereira 23 

(representante da comunidade do campus de Governador Valadares); Prof.ª Camila 24 

Teixeira Vaz (representante dos coordenadores de programas de Governador Valadares); 25 

Prof.ª Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de projetos da área de  26 

Trabalho); Prof. Luckas Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projetos da 27 

área de Tecnologia e Produção). Foram justificadas as ausências dos conselheiros: Prof. 28 

Samuel Rodrigues Castro (representante dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); 29 

Prof.ª Alice Mary Monteiro Mayer; (representante dos coordenadores de projetos da área 30 

de Cultura); Carlos Fernando Ferreira da Cunha Júnior (representante suplente dos 31 

coordenadores de projetos da área de Cultura); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanco Moreira 32 

(representante do CSPP). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da 33 

presidência: A Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião com a leitura das justificativas de 34 

ausência à presente reunião. Informou que a PROEX está em processo de preparação da 35 

eleição para representantes de coordenadores da área de Direitos Humanos, devido à 36 

vacância dos assentos no CONEXC. Informou e convidou a todos para a mesa redonda, 37 

que trataria dos impactos orçamentários na UFJF, organizada pela APES/JF, ainda no 38 

mesmo dia, às 17 horas no Anfiteatro de Estudos Sociais sobre as questões financeiras da 39 

UFJF, com a participação do do reitor da UFJF, prof. Marcus David e do tesoureiro do 40 

Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN), Prof. 41 

Amauri Fragoso. Passou, então, a palavra para a Coordenadora Fernanda Cunha, que 42 

relatou resumidamente o andamento das reuniões das áreas temáticas da extensão, 43 

indicando aquelas que já ocorreram e as que ainda irão ocorrer: Direitos Humanos e Justiça 44 

e de Tecnologia e Produção. Falou mais detalhadamente sobre a reunião da área de 45 

Cultura, na qual houve o encaminhamento de que a secretaria da PROEX fizesse todos os 46 

procedimentos necessários, de acordo com o SCDP, para a vinda dos convidados de área, a 47 

partir do convite formal, ficando a cargo da área os contatos iniciais com os convidados, 48 

além das datas e atividades dos eventos propostos. A Prof.ª Fernanda ressaltou que, de 49 

acordo com a ata da reunião extraordinária do dia 22 de agosto, ficou acordado que a 50 
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técnico-administrativa Rafaela Savino seria a pessoa de referência na PROEX para os 51 

coordenadores de área temática sanarem suas dúvidas sobre procedimentos com SCDP e 52 

que, conforme sugestão da técnico-administrativa Aline Nery, o envio de documentação 53 

seguiria as orientações do edital 08/2017. Recuperou ainda a informação de que, conforme 54 

e-mail enviado pela PROEX no dia 24 de agosto, os coordenadores fariam o convite e 55 

entregariam os documentos preenchidos para a secretaria, com prazo para envio da 56 

documentação necessária a se encerrar no dia 20 de setembro. Apontou ainda que a 57 

indicação inicial era de que esses coordenadores cadastrassem seus eventos separadamente, 58 

mas foi solicitado ainda pela área de Cultura que fosse feito somente o cadastro unificado 59 

das atividades, também pela PROEX. Relatou que houve ainda algumas consultas sobre a 60 

possibilidade de realizar as atividades de área concomitantemente com a Mostra, em 61 

virtude do prazo exíguo para planejamento e realização das atividades. O Prof. Bruno 62 

Fuser pediu a palavras para concordar com a solicitação da área de Cultura e argumentar 63 

que, sem esse apoio da PROEX, ficaria difícil de entregar a documentação no prazo. A 64 

Senhora Pró-Reitora encaminhou dizendo que o primeiro contato com o(s) convidado(s) 65 

seria feito pelo representante de cada área temática e que os demais procedimentos 66 

ficariam a cargo da secretaria da PROEX. Da mesma forma, seria feito um registro geral 67 

do evento, que contemplaria as atividades de todas as áreas temáticas, porém, o 68 

representante assinaria junto com ela o certificado das atividades referentes à sua área 69 

temática. Solicitou que, assim que fossem definidas datas, convidados e formatos das 70 

atividades, a secretaria da PROEX fosse informada, recebendo ainda os contatos dos 71 

convidados para finalizar o convite formal (para os que assim desejassem) e tomar as 72 

demais providências necessárias. Ponderou ainda que aqueles representantes de área que 73 

tivessem necessidade de realizar suas atividades durante a Mostra entrassem em contato 74 

com a PROEX o mais rápido possível para que fossem organizadas todas atividades de 75 

modo a inseri-las no evento. II – Semana de Ciência, Tecnologia e Sociedade/Mostra de 76 

Ações de Extensão nos campi Juiz de Fora e Governador Valadares: A Senhora Pró-77 

Reitora relembrou que o formato da 1ª edição da Mostra de Extensão, ocorrida em 2016, 78 

contou com a exposição de trabalhos, dentre os quais, os premiados foram convidados a 79 

compor uma publicação, no caso um E-book, pela Editora da UFJF, a ser lançado em 80 

novembro de 2017. Destacou que nova edição do evento acontecerá de 06 a 10 de 81 

novembro, no campus de Juiz de Fora, e de 21 a 23 de novembro, no campus de 82 

Governador Valadares. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra fez uma avaliação da Mostra de 2016, 83 

que teve uma palestra sobre a Curricularização da extensão e apresentação dos pôsteres, 84 

apontando os seguintes elementos, a partir de análise da equipe e de conversas espaças 85 

com professores: baixa adesão às palestras; muitos trabalhos expostos e pouco tempo para 86 

análise dos avaliadores externos; o local do evento foi inadequado, pelas condições 87 

climáticas, de muito calor; a apresentação de trabalhos foi basicamente para o público 88 

interno da UFJF. Apresentou que a Mostra no campus de Governador Valadares teve 89 

grande envolvimento dos estudantes e que a qualidade dos trabalhos não foi afetada pelas 90 

condições de trabalho e estudo do campus, que ainda precisam ser modificadas. Ressaltou 91 

que o espaço utilizado para o evento foi um prédio a parte do utilizado pela UFJF e isso, de 92 

certa forma, prejudicou a participação das pessoas no evento. Além disso, disse que o 93 

evento ficou muito focado na exposição de pôsteres. Trouxe para o debate dos conselheiros 94 

a proposta inicial de que o evento, para esse ano, fosse um congresso que abordaria os 95 

temas: Princípios da extensão na UFJF e Inserção da extensão nos currículos de graduação. 96 

Nessa proposta, haveria a divisão de dois grupos para debater os temas e ao final, em 97 

plenário, seria elaborado um documento que serviria como base de uma minuta de 98 

resolução para posterior discussão e aprovação do CONEXC. O congresso contemplaria 99 

atividades voltadas para o público externo, a partir do convite para diferentes seguimentos 100 
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atendidos pelos programas e projetos de extensão, como escolas, por exemplo, assistirem a 101 

apresentações que representassem cada área temática. A escolha desses projetos poderia 102 

ser feita pela PROEX ou os coordenadores de projetos poderiam se candidatar 103 

voluntariamente para participar. Dessa forma, a participação dos coordenadores não seria 104 

obrigatória, mas por adesão. A respeito da apresentação de pôsteres, a senhora Pró-Reitora 105 

ressaltou que, como a grande maioria dos trabalhos atualmente em vigor já foi apresentada 106 

na Mostra de 2016 e que os projetos dos editais desse ano iniciaram suas atividades há 107 

pouco tempo, não haveria resultados a serem apresentados no evento deste ano, e sim em 108 

2018. Esta seria, portanto, uma proposta de Mostra de transição. A partir disso, senhora 109 

Pró-Reitora abriu a proposta de evento para debate. O Prof. Marcelo Silvério defendeu que, 110 

como a obrigatoriedade de apresentação está no edital, deveria ser cobrada a participação 111 

dos trabalhos aprovados nos editais de 2018 e deveria também haver outra forma para os 112 

projetos serem apresentados, além da forma de tendas para exposição para a comunidade, 113 

tendo em vista que isso restringiria o número de projetos a serem apresentados em virtude 114 

das características necessárias para se adequar a este formato. Frisou, por último, que é 115 

essencial discutir os temas propostos. A Senhora Pró-Reitora ressaltou que, de fato, os 116 

projetos que têm perfil cultural ou de envolvimento direto com o beneficiário, como alguns 117 

projetos da saúde, se adequariam mais a esse modelo proposto. A Prof.ª Raquel Fellet 118 

sugeriu que fosse aberto espaço para apresentação de alguns pôsteres de programas e 119 

projetos em andamento, mas que não fosse obrigatório para todos. A Prof.ª Ana Lívia 120 

Coimbra perguntou ao plenário se poderia haver um modelo misto, com exposição de 121 

pôsteres e apresentação cultural, ambas de forma espontânea. A Prof.ª Zuleyce Lessa 122 

sugeriu que, em vez de banner, poderia haver sessões de rodas de conversa, pois assim se 123 

alcançaria o objetivo de conseguir maior envolvimento entre os programas e projetos, já 124 

que muitos apontam que as apresentações de banner isolam muito os participantes, em vez 125 

de agregar. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra perguntou como seriam essas rodas de conversas. 126 

A Prof.ª Zuleyce Lessa esclareceu que seria uma atividade, em moldes próximos aos de 127 

comunicação oral, mas visaria ao compartilhamento das dificuldades e soluções 128 

encontradas em cada programa ou projeto. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra sugeriu que as 129 

atividades fossem distribuídas, então, em três modalidades: instalações, apresentação de 130 

banners e sessões de rodas de conversa. Essas modalidades poderiam acontecer 131 

simultaneamente, já que o congresso terá duração máxima de três dias. Seriam abertas, 132 

portanto, inscrições para cada modalidade de participação. O Prof. Otávio Branco pediu a 133 

palavra para avaliar essa mescla de atividades como muito interessante. Além disso, disse 134 

que seria produtivo trazer grupos sociais para ajudar na organização da mostra e levantar 135 

demandas a serem atendidas pela extensão da UFJF. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra expôs 136 

brevemente o que tem sido feito na Universidade Federal do Sul da Bahia, onde existe um 137 

Fórum Social, com debate sobre o que as universidades poderiam fazer para atender às 138 

demandas da comunidade. Avaliou que o Fórum Social é o local para essas demandas 139 

serem discutidas e que trazer a sociedade para o evento, nesse momento, não seria o ideal, 140 

pois criaria uma expectativa de atendimento que, se não fosse atendida de imediato, geraria 141 

frustração. Ponderou que seria melhor, nesta edição, convidar os beneficiários dos 142 

programas e projetos que já estão envolvidos com a extensão. Em seguida, abriu para 143 

contribuições do plenário. O Prof. Marcelo Silvério defendeu que o modelo de congresso 144 

deve abrir inscrição para membros da comunidade externa e, a partir disso, eles poderiam 145 

participar ativamente do debate sobre a construção da Política de Extensão da UFJF. 146 

Sugeriu também que, no futuro, fossem abertos editais para atender demandas específicas, 147 

como é feito no PET (Programa de Educação Tutorial). A Prof.ª Ana Lívia Coimbra 148 

ressaltou que essa abertura de editais por demandas estimuladas já foi realizada no 149 

Programa Boa Vizinhança nos campi de Juiz de fora e de Governador Valadares. Relatou 150 
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que o problema enfrentado foi a concentração de projetos em determinadas instituições. O 151 

Prof. Bruno Fuser ressaltou que não poderia deixar de falar do edital do Programa Boa 152 

Vizinhança, que todo edital ou projeto pode ser aperfeiçoado e discutido no conselho. 153 

Defendeu ainda que o congresso não deveria ser voltado somente para o público interno da 154 

UFJF. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra ressaltou que o objetivo do congresso é levantar pontos 155 

de debate para dar início à construção da Resolução da Política de Extensão na UFJF, mas 156 

esse debate não seria o momento de direcionar o convite para os beneficiários. A Prof.ª 157 

Zuleyce Lessa concordou com a fala da senhora Pró-Reitora e avaliou que a participação 158 

dos beneficiários se dará através do convite para participarem das atividades promovidas 159 

pelas áreas temáticas, financiadas com o recurso oriundos de emenda parlamentar. O Prof. 160 

Marcelo Silvério perguntou se as apresentações seriam simultâneas com o congresso, pois 161 

poderia haver esvaziamento das atividades ao dividir o mesmo público de interesse. A 162 

Prof.ª Ana Lívia Coimbra ressaltou que isso será discutido pela comissão organizadora do 163 

evento e perguntou ao plenário se deveria ser obrigatória a participação dos coordenadores 164 

nas mesas redondas. A Prof.ª Célia Arribas pediu a palavra para dizer que entende que, 165 

para definição dos princípios, é importante que a participação seja obrigatória. O Prof. 166 

Marcelo Silvério sugeriu que fosse obrigatória a participação em, pelo menos, uma 167 

atividade do congresso, sem especificação de qual atividade; a escolha ficaria a cargo de 168 

cada inscrito. Sugeriu ainda que fosse feita uma convocação aos coordenadores e que eles 169 

deveriam enviar um resumo dos programas ou projetos para publicar no site da PROEX. A 170 

senhora Pró-Reitora esclareceu que isso já está sendo providenciado para ser publicado na 171 

página da PROEX. Além disso, informou que disponibilizará uma quantidade pré-172 

determinada de inscrições para cada modalidade de apresentação proposta. A Prof.ª Raquel 173 

Fellet propôs que, a partir da realização dessas atividades de área, poderia ser publicado 174 

um relato de experiência. O Prof. Bruno Fuser ponderou que o positivo de realizar essas 175 

atividades de área junto com o congresso seria ter um prazo maior para trazer os 176 

convidados e que, se fossem antes, poderia ficar a cargo da PROEX junto a um 177 

representante do CONEXC, acompanhar as atividades de cada área. A senhora Pró-Reitora 178 

reforçou que ficará a critério dos representantes de área promover as atividades antes ou 179 

durante o congresso. O Prof. Marcelo Silvério defendeu que essas atividades de área não 180 

deveriam ocorrer junto da Mostra, pois alguns coordenadores ficariam impossibilitados de 181 

participar das demais atividades do congresso. O discente Vitor Furtado se candidatou para 182 

ser o representante do CONEXC na organização da Mostra. Ao final, foi deliberado que, 183 

em Juiz de Fora, o evento terá o formato de congresso, que abordará os temas: Princípios 184 

da extensão na UFJF e Inserção da extensão nos currículos de graduação. Haverá a divisão 185 

de dois grupos para debater os temas e ao final, em plenário, será elaborado um documento 186 

que servirá como base de uma minuta de resolução para discussão e aprovação do 187 

CONEXC. As atividades serão distribuídas em três modalidades: instalações, apresentação 188 

de banners e sessões de rodas de conversa. Essas modalidades podem acontecer 189 

simultaneamente, já que o congresso terá duração máxima de três dias. Serão abertas, 190 

portanto, inscrições para cada modalidade de participação. O congresso contemplará, na 191 

modalidade de instalações, performances ou apresentações culturais, atividades voltadas 192 

para o público externo. A participação nas atividades do evento será por adesão. Em 193 

Governador Valadares, o formato do evento será debatido pelos coordenadores de 194 

programas e projetos do campus, pela a coordenação acadêmica e por membros do 195 

CONEXC de Governador Valadares, juntamente com a Pró-Reitoria de Extensão. III - 196 

Representação discente no Conselho de Extensão e Cultura: A senhora Pró-Reitora 197 

explicou que a inclusão desse ponto de pauta foi solicitada pelo conselheiro Prof. Bruno 198 

Fuser e acolhido pela presidência. A Pró-Reitora abriu esse ponto, destacando a 199 

preocupação da gestão da PROEX em reativar o CONEXC, logo ao se iniciar. Uma das 200 
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questões que dificultava anteriormente as reuniões era a falta de quórum, algo que, por 201 

vezes, impedia que as mesmas ocorressem. Assim, logo se garantiu, na primeira 202 

composição do conselho, o mínimo necessário para seu funcionamento, o que fez com que 203 

a representação estudantil ficasse com um membro com assento.  Assim, a atual 204 

configuração do conselho conta com um representante discente, número igual ao de 205 

servidores técnico-administrativos. Explicou ainda que, de acordo com o regimento do 206 

CONEXC, a representação discente é de até 25%, o que significa a participação de até 207 

quatro discentes no conselho, ou seja, para preencher o máximo permitido pelo regimento, 208 

seria necessário que o DCE indicasse mais três representantes. Em seguida, o tema foi 209 

aberto o debate. O Prof. Marcelo Silvério pediu a palavra para defender que quem deve 210 

decidir sobre a ampliação do número de assentos no conselho é o próprio DCE, que pode 211 

ou não abrir mão do preenchimento integral dessas vagas. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra 212 

avaliou a participação discente neste conselho como de grande relevância e que isso 213 

deveria ser viabilizado. Manifestou, entretanto, sua preocupação em aumentar o número de 214 

representantes sem efetiva ocupação dos assentos, fato ocorrido no passado, o que poderia 215 

inviabilizar as próximas reuniões por falta de quórum. Encaminhou que, como haverá troca 216 

de gestão do DCE ainda no mês corrente, na próxima reunião ordinária do CONEXC, com 217 

a presença da nova representação estudantil, essa questão seria deliberada, o que foi 218 

aprovado por unanimidade. IV - Publicização das deliberações do CONEXC: a Prof.ª 219 

Ana Lívia Coimbra informou que tem buscado enviar e-mails para todos os coordenadores 220 

de projetos com as deliberações das reuniões do conselho a fim de mantê-los informados 221 

sobre as decisões que têm sido tomadas nesta instância deliberativa. Apresentou que no 222 

Conselho Superior da UFJF, no momento, há uma comissão trabalhando sobre esse 223 

assunto, para apresentar parâmetros da publicização das reuniões e deliberações do 224 

CONSU. Assim, indicou que o CONEXC aguardasse esse assunto ser tratado e deliberado 225 

pelo CONSU para que fossem adotados os mesmos procedimentos no CONEXC, da 226 

mesma forma que temos feito em outros temas. O Prof. Bruno Fuser concordou com a 227 

proposta e manifestou interesse em participar do debate sobre as divulgações das ações de 228 

extensão e cultura para a comunidade externa e acadêmica da UFJF. O Prof. Marcelo 229 

Silvério se posicionou desfavorável à prática de "maillist" e defendeu que a divulgação 230 

deveria ser através do site da UFJF, a exemplo do que já tem sido feito com alguns 231 

informes do CONSU, e não por e-mail. Sugeriu também que as atas fossem publicadas no 232 

site do CONEXC. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra avaliou que colocar notícias no site da 233 

UFJF tiraria o foco de outras notícias da extensão e que a melhor alternativa seria inserir na 234 

página da PROEX. Informou ainda que, caso o CONSU comece a transmitir suas reuniões 235 

ao vivo, o mesmo procedimento será adotado para as reuniões do CONEXC. O discente 236 

Vitor Furtado pediu, então, a palavra para parabenizar a presidência e os conselheiros por 237 

seus posicionamentos progressistas, avaliando que as experiências de debate e deliberações 238 

no CONEXC nem sempre são semelhantes em outros conselhos setoriais. A Prof.ª Ana 239 

Lívia Coimbra agradeceu a participação do estudante no conselho - provavelmente a 240 

última, tendo em vista as eleições para o DCE, que se realizarão no próximo dia 20 de 241 

setembro - e elogiou a atual gestão do DCE por sua efetiva participação e presença em 242 

todas as instâncias da universidade, contribuindo para o debate crítico tão necessário. 243 

Apresentou seu reconhecimento às essas experiências de militância no movimento 244 

estudantil, muito importantes para a formação pessoal e profissional dos estudantes. V – 245 

Comunicações do plenário: a senhora Pró-Reitora informou que ocorrerá, às 14 horas do 246 

dia 22 de setembro no CGCO, a 1ª reunião da comissão para discussão a inserção da 247 

extensão nos currículos de graduação e que a próxima reunião ordinária do conselho ficará 248 

inicialmente prevista para as 14 horas do dia 04 de outubro, salvo convocação do CONSU 249 

ou outra atividade que fuja ao controle da PROEX. Não havendo mais considerações, a 250 
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Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a reunião. E, para 251 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 252 

 

Profa. Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra                             

Pró-Reitora de Extensão 
 

   Priscila Gonçalves de Souza Salvati 

Secretária Executiva do Conselho Setorial 

de Extensão e Cultura 
Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 
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