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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE ABRIL DE 2018 2 

(DOIS MIL E DEZOITO), ÀS 15 (QUINZE) HORAS, NO ANFITEATRO DAS 3 

PRÓ-REITORIAS, LOCALIZADO NA REITORIA, NO CAMPUS DE JUIZ DE 4 

FORA, E NA SALA DE REUNIÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS 5 

DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de abril do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 15 (quinze) 7 

horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de abril do Conselho Setorial de 8 

Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora 9 

de Extensão, Prof.
a
 Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a 10 

Coordenadora de Ações de Extensão, Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do 11 

CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora 12 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), a Técnica em 13 

Assuntos Educacionais da Extensão do campus de Governador Valadares Devani Tomaz 14 

Domingues e os conselheiros: Rogério da Silva (representante do Sintufejuf); Iago do 15 

Nascimento (representante discente indicado pelo DCE); Prof.ª Valéria de Faria Cristófaro 16 

(representante da área de Cultura); Prof.
a
 Alice Mary Monteiro Mayer (representante dos 17 

coordenadores de projetos da área de Cultura); Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante 18 

dos coordenadores de projetos da área de Educação); Prof. Cézar Henrique Barra Rocha 19 

(representante suplente dos coordenadores de projetos da área Meio Ambiente); Prof. 20 

Marcelo Silva Silvério (representante de Coordenadores de Programa do Campus Juiz de 21 

Fora); Prof.
a
 Ilva Mara Gomes Rodrigues (representante suplente dos beneficiários de 22 

programas e projetos de extensão do Campus de Juiz de Fora); Prof.ª Camila Teixeira Vaz 23 

(representante de Coordenadores de Programa do Campus Governador Valadares); Prof.ª 24 

Schirley Maria Policário (de coordenadores de projeto da área Trabalho). Ordem do dia: I 25 

– Leitura do expediente e comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a 26 

reunião fazendo a apresentação da Prof.ª Valéria de Faria Cristófaro, Pró-Reitora de 27 

Cultura e da conselheira Ilva Rodrigues (representante suplente dos beneficiários de 28 

programas e projetos de extensão do Campus de Juiz de Fora). Informou sobre a renúncia 29 

dos conselheiros titular e suplente da área de Comunicação Prof. Bruno Fuser e Prof. 30 

Ricardo Bedendo, os quais serão substituídos na próxima eleição do conselho. Informou 31 

ainda sobre a reunião com a comunidade acadêmica para apresentação do balanço das ações 32 

de 2016/2017 e do planejamento para 2018/2019, que será realizada no ICH no dia 20 de abril 33 

às 14horas e reforçou o convite para que os conselheiros titulares do CONEXC participem. 34 

Relatou que, após reunião do Consu do dia 22 de março sobre aprovação do orçamento 35 

para 2018, foi proposto à reitoria pelos diretores de unidade acadêmica presentes a 36 

destinação de recurso para compra de equipamentos para a Extensão. Essa indicação foi 37 

inserida na proposta final da reitoria, sendo aprovada por unanimidade, assim como as 38 

demais as destinações, presentes no documento. A partir disso, a PROEX fez um 39 

levantamento estimativo de gasto em equipamentos, com base em projetos e programas em 40 

andamento com alto e baixo custo. A partir desse levantamento, ficaram estipulados os 41 

valores de até 3 mil reais para projetos e 5 mil reais para programas. A Pró-Reitora 42 

informou ainda as modificações que estão sendo feitas com vistas a aprimorar o SIGA para 43 

o próximo edital de Demanda Espontânea e Boa Vizinhança, dentre as quais se destacam: 44 

submissão eletrônica de projetos/programas; criação de abas específicas para solicitação 45 

de: recurso de custeio de itens como transporte em carro oficial, diárias e passagens; 46 

recurso de capital para solicitação de equipamentos; uso de material de consumo; inclusão 47 

de voluntários das ações de extensão nas seguintes modalidades: voluntários de graduação, 48 

voluntários de pós-graduação e voluntários júnior. Em seguida, a Senhora Pró-Reitora 49 
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abriu para considerações dos conselheiros, porém não houve manifestações. Relatou, 50 

então, que já foram levantadas as demandas das instituições do entorno para participarem 51 

do Programa Boa vizinhança e que a Proex está finalizando a elaboração dos editais de 52 

Demanda Espontânea e do Programa Boa Vizinhança, serem lançados na primeira 53 

quinzena do mês de maio. Explicou aos conselheiros presentes que os editais propostos 54 

seguiram os moldes dos editais anteriores, assim, sem mudanças no seu conteúdo, 55 

considerava que não havia necessidade de novo debate. Informou ainda que outro ponto 56 

que será aprimorado no novo edital é a diminuição da discrepância de notas entre os dois 57 

avaliadores de cada proposta submetida. O Prof. Sandro Rodrigues Mazorche, do Instituto 58 

de Ciências Exatas, está trabalhando em uma proposta que prevê um terceiro avaliador, 59 

caso haja grande discrepância de notas, as quais irão compor uma fórmula. O Prof. 60 

Marcelo Silvério elogiou essa proposição de aprimoramento da fórmula para calcular a 61 

nota feita por um especialista e ponderou essa como uma opção melhor do que trazer esses 62 

casos para avaliação do conselho. A Pró-Reitora ponderou que, ainda assim, com a adoção 63 

da indicação do prof. Sandro, existe a possibilidade de que essas propostas sejam avaliadas 64 

por este conselho, como instância recursal. A Prof.
a
 Alice Mayer pediu a palavra para dizer 65 

que tratar essa questão de forma exata é muito bom, mas que considera importante uma 66 

reunião com os avaliadores de propostas para explicar melhor os parâmetros de avaliação. 67 

Ponderou ainda que é necessário continuar trabalhando para melhorar essa etapa, trazendo 68 

para o conselho a discussão sobre os parâmetros de avaliação da extensão e 69 

compartilhando esses entendimentos com os avaliadores. A Prof.ª Ana Lívia explicou, 70 

então, que o processo de avaliação tem demandado cada vez mais avaliadores, o que 71 

dificulta algumas etapas do processo, como um curso de capacitação, por exemplo. Já 72 

houve uma capacitação para avaliadores, porém poucas pessoas compareceram. Por isso, 73 

foi feito um manual do avaliador para orientar e explicar melhor os parâmetros por escrito. 74 

Esse manual tem sido enviado para os avaliadores juntamente com as propostas a serem 75 

avaliadas. Ressaltou ainda que é um processo muito complexo, mas é necessário dar 76 

continuidade ao processo de aprimoramento e, para isso, é preciso aprimorar também o 77 

setor de monitoramento e avaliação da Proex, mas esses procedimentos já são um avanço 78 

nesse sentido. O conselheiro Rogério da Silva perguntou o que um coordenador de projeto 79 

que se sentir prejudicado por essa avaliação pode fazer. A Prof.ª Ana Lívia explicou que 80 

esse coordenador irá encaminhar um recurso, primeiramente, aos avaliadores, justificando 81 

o que acreditado não ter sido considerado na primeira avaliação. Após essa etapa, se ele 82 

permanecer insatisfeito, pode entrar com recurso junto ao conselho, que indicará um 83 

conselheiro para avaliar a proposta e esta será apreciada pelo conselho, como instância 84 

recursal, o qual poderá manter ou alterar a avaliação feita anteriormente. O Prof. Marcelo 85 

Silvério perguntou se o edital trará os limites de financiamento. A Prof.ª Ana Lívia 86 

respondeu positivamente, acrescentando que o edital informará ainda o número total de 87 

bolsas disponíveis, o valor de 75 mil reais disponíveis para almoxarifado, transporte e uso 88 

de veículo oficial, além de 250 mil reais para compra de capital. Entretanto, o valor a ser 89 

concedido de fato dependerá de disponibilidade orçamentária da universidade, devido aos 90 

prazos de liberação das diferentes verbas pelo governo. A Pró-Reitora informou ainda que 91 

um novo Edital de Extensão em Interface com Pesquisa está previsto para ser lançado em 92 

dezembro e irá vigorar a partir de março de 2019 e um novo edital de Demanda 93 

Espontânea e Boa Vizinhança serão publicados em maio, com início das ações previsto 94 

para agosto deste ano. Assim, os programas e projetos em andamento terão sua vigência 95 

prorrogada até 31 de julho. Relatou ainda as reuniões com a Fadepe, que resultaram em um 96 

edital de apoio que contemplou 62 propostas dentre as 66 submetidas, com um recurso de 97 

800 reais por projeto/programa para compra de material de consumo. II – Aprovação da 98 

ata da reunião do dia 21 de março: em seguida, passou-se para a aprovação da ata da 99 
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reunião de 21 de março. A Prof.ª Alice Mayer encaminhou como sugestão que, para as 100 

próximas atas, seja descrito o posicionamento do conselheiro. Ela pediu que fossem 101 

corrigidas as suas falas relatadas nas linhas 91, 132 e 145 da ata em discussão. A Prof.ª 102 

Ana Lívia informou que a ata seria corrigida e reenviada por e-mail. III – Ordem do dia – 103 

1) Percentual de participação discente no CONEXC: a Prof.ª Ana Lívia relatou que 104 

atualmente o conselho conta com dezoito assentos, dos quais um representa o Sintufejuf e 105 

um o DCE. Conforme o regimento em vigor, essas duas representações equivalem ao 106 

mínimo necessário de representação dessas entidades para iniciar as atividades do 107 

conselho. Relembrou que este ponto de pauta foi solicitado pelo Conselheiro Prof. Bruno 108 

Fuser. Em seguida, fez a seguinte explicação: atualmente o conselho possui 16 cadeiras 109 

para servir de cálculo para o número de pessoas que podem representar o Sintufejuf e o 110 

DCE. Sendo assim, de acordo com o regimento do CONEXC, que indica que a 111 

representação do sindicato é de 5% e a representação do DCE é de até 25%, tem-se neste 112 

momento 1 assento para o Sintufejuf  e poderia haver até 4 assentos para o DCE, caso 113 

decida-se pela ampliação para além do mínimo de ocupação dessa representação neste 114 

momento. O conselheiro Iago do Nascimento pediu a palavra para informar que o DCE 115 

não dispõe de mais estudantes para participarem do CONEXC neste momento e, por isso, 116 

cogitou a possibilidade de abrir espaço para os Centros Acadêmicos (CA's) e Diretórios 117 

Acadêmicos (DA's) ocupassem esses assentos, porém esse procedimento havia sido feito 118 

no Congrad e não foi positivo. Cogitou a possibilidade de esses assentos serem ocupados 119 

por discentes participantes de ações de extensão interessados em participar do conselho. A 120 

Prof.ª Ana Lívia ponderou que nos demais conselhos, existem assentos, os quais são 121 

qualificados, ou seja, ocupados por pessoas que possuem um cargo determinado, com 122 

proximidade com a área e eleitos para participar do maior espaço institucional que delimita 123 

a política. Reforçou que o CONEXC segue os procedimentos dos demais conselhos e, em 124 

especial, os procedimentos do CONSU. Apontou ainda que, se for indicado um estudante 125 

bolsista dos projetos de extensão sem passar por uma eleição do DCE, que é o órgão 126 

máximo de representação dos estudantes, isso poderia fragilizar a representatividade da 127 

organização estudantil. Acrescentou também que um possível problema do aumento do 128 

número de representantes do DCE, neste momento, seria a dificuldade na composição do 129 

quórum, sendo necessária a presença de mais pessoas para dar início às reuniões. Por isso, 130 

indicava que, por enquanto, fosse assegurada a participação de um discente, como tem sido 131 

feito, além da possibilidade de participação de outro, com direito a voz e sem direito a 132 

voto, conforme artigo 25 do regimento: “A representação discente poderá fazer-se 133 

acompanhar de um estudante, para assessorá-la, desde que devidamente aprovado pelo 134 

Conselho”. A Prof.ª Alice Mayer pediu, então, a palavra para ratificar o posicionamento da 135 

da Pró-Reitora no que se refere à questão da legitimidade da representação estudantil, via 136 

DCE. Entretanto, ressaltou que o Consu, em outras oportunidades, já havia reconhecido o 137 

Conselho dos Centros e Diretórios Acadêmicos (Concada) como representante legítimo em 138 

reunião ordinária daquele conselho. Portanto, outros estudantes poderiam participar do 139 

Conexc, sem ser a direção do DCE. A Prof.ª Ana Lívia esclareceu que o Consu aprovou a 140 

participação de membros do Concada nas reuniões em uma situação de exceção, pois, nos 141 

momentos onde isso ocorreu, não havia representação do DCE na universidade. Nessa 142 

situação específica, o Consu acatou um pedido do Concada. Acrescentou ainda que o 143 

Concada é um órgão consultor do DCE e que a administração e os demais espaços 144 

institucionais só podem reconhecer como representação formal e legítima dos estudantes o 145 

DCE. O prof. Marcelo Silvério solicitou a palavra para lembrar que em breve se encerrará 146 

o mandato de um ano dos conselheiros e o DCE pode determinar se indicará mais 147 

membros para o conselho ou não. Porém, no momento em que o DCE decidir indicar os 4 148 

membros, o CONEXC terá que trabalhar no sentido de decidir por excluir do conselho 149 
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aqueles membros que faltarem a 3 reuniões sem justificativa pois entende que, segundo o 150 

regimento, não seria possível delimitar o número de representantes previamente, a não ser 151 

que o DCE indicasse apenas um representante, tendo em vista que é possível até 25% de 152 

representação para esta categoria. A Prof.ª Camila Vaz sugeriu que houvesse um assento 153 

para um representante do DCE do campus de Governador Valadares. A Prof.ª Ana Lívia 154 

esclareceu que a atual representação não descumpre o regimento porque quem define a 155 

representação é o próprio conselho, de modo que corresponde ao limite de até 25% 156 

previstos em seu regimento. Essa definição não é, a priori, da representação estudantil, de 157 

acordo com o regimento. O encaminhamento é de permanência de representação de um 158 

membro neste momento, mas, a qualquer tempo, essa situação pode ser revista pelo 159 

conselho. Ponderou que o conselho não pode interferir na dinâmica que o DCE estabelece, 160 

pois o DCE é representante dos dois campi e esta é uma questão de autonomia que o 161 

diretório possui na escolha de sua representação. Acrescentou também que o conselho não 162 

pode interferir nessa questão política de representação de categoria, no caso do Sintufejuf. 163 

O conselheiro Iago do Nascimento disse que acha ter interessante tem um representante de 164 

Governador Valadares e se propôs a levar essa questão para debate em uma próxima 165 

reunião do DCE. A Prof.ª Ana Lívia ponderou que pode até haver dois representantes do 166 

DCE no conselho, mas a decisão acerca de ser um de Governador Valadares e outro de 167 

Juiz de Fora cabe apenas ao DCE, pois o conselho não tem prerrogativa para interferir na 168 

dinâmica do movimento estudantil. A Prof.ª Ana Lívia reforçou, então a informação de 169 

que, compreendendo a importância da representação nos espaços institucionais da 170 

universidade, se forem ampliadas as vagas para o DCE no CONEXC neste momento, 171 

tendo em vista que já houve um posicionamento quanto à dificuldade de ocupação desses 172 

assentos, haverá, consequentemente, o aumento do quórum necessário e isso pode 173 

inviabilizar as reuniões. Encaminhou, portanto, que a proposta da presidência do conselho 174 

seria manter um representante do DCE, por enquanto, podendo haver revezamento a 175 

critério do DCE. A Prof.ª Camila Vaz solicitou o encaminhamento de uma segunda 176 

proposta com dois representantes do DCE, disse que entende o posicionamento da Prof.ª 177 

Ana Lívia, porém é importante provocar essa discussão dentro do DCE para saber se há 178 

algum discente de Governador Valadares do diretório acadêmico que queira participar das 179 

reuniões do conselho. A Prof.ª Ana Lívia destacou a importância de se respeitar a 180 

autonomia do movimento estudantil e cabe ao Conselho trabalhar de forma a não 181 

inviabilizar as reuniões do conselho neste momento. O Prof. Marcelo Silvério perguntou se 182 

essa decisão acerca dos assentos do DCE seria para o mandato atual ou para o próximo, ou 183 

ainda, se isso será discutido posteriormente, podendo avaliar se a próxima direção terá 184 

condições de ocupar todos os assentos e, caso não consiga, os assentos seriam reduzidos 185 

novamente para um. Segundo o conselheiro, a LDB prevê representação de até 30% de 186 

outros seguimentos nos conselhos institucionais. O conselheiro Rogério da Silva pediu a 187 

palavra para expressar que também se preocupa, pois o conselho ficou parado por muito 188 

tempo por falta da participação de seus membros e agora tem caminhado muito bem, em 189 

sua avaliação. Apontou a necessidade de ouvir os estudantes de Governador Valadares 190 

para saber se eles, como principais interessados, já colocaram essa questão para o DCE. 191 

Sugeriu, então, que fosse levado para discussão no  DCE a possibilidade de o membro 192 

titular ser de Juiz de Fora e o suplente de Governador Valadares, o  que possibilitaria a 193 

participação de ambos os campi sem prejudicar o andamento das reuniões no momento. A 194 

Prof.ª Ana Lívia esclareceu que essas duas vagas seriam para o mandato todo de um ano, 195 

porém que a qualquer momento o DCE poderá pleitear mais vagas, pois tem o direito de 196 

ter até quatro representantes, de acordo com o regimento. Acrescentou que, na sua 197 

avaliação, uma categoria não pode pautar a representação da outra. Esclareceu ainda que, 198 

quando a convocação para reuniões é enviada, vai para o e-mail do DCE e o titular e para o 199 
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suplente indicados pela entidade para facilitar a comunicação, mas que eles podem enviar 200 

outro membro da diretoria, não precisando ser necessariamente os indicados, mas alguém 201 

da direção do DCE, pois esses representantes têm mandato, foram eleitos por sua categoria 202 

e têm direito de falar pelo DCE no CONEXC. Encaminhou, assim, as seguintes propostas 203 

para votação: 1) Uma vaga para o DCE, com a prerrogativa de indicação de qualquer 204 

membro da direção do DCE participar das reuniões; 2) duas vagas para o DCE, apontando 205 

que uma seja para Juiz de Fora e uma para Governador Valadares. A primeira proposta foi 206 

aprovada por maioria. A Pró-Reitora frisou novamente que o DCE pode solicitar à 207 

secretaria do conselho que volte com esse ponto para debate a qualquer momento que 208 

julgar necessário. 2) Eleição dos membros para composição do CONEXC: a Prof.ª Ana 209 

Lívia retificou o resumo da pauta para: definição de nova eleição para composição do 210 

CONEXC com recondução dos membros por mais um ano, conforme encaminhamento da 211 

Prof.ª Alice Mayer na reunião passada. Ressaltou que os conselheiros deveriam se 212 

manifestar se têm interesse em permanecer no conselho. Os extensionistas referendariam 213 

as candidaturas e a recondução será feita por nova eleição. Em seguida perguntou para os 214 

conselheiros presentes se havia interesse em continuar. A Prof.ª Camila Vaz falou que, na 215 

última reunião, não havia entendido que tivesse ficado definido que a recondução seria por 216 

eleição. Além disso, disse que participou de uma reunião com os conselheiros de 217 

Governador Valadares para conversar sobre como seria esse processo de eleição, e que eles 218 

entendem que aqueles que tenham interesse de permanecer no CONEXC por mais um ano 219 

deveriam fazê-lo sem a necessidade de eleição, porque, do contrário, entende que não seria 220 

recondução e sim uma reeleição. Apontou ainda que isso poderia dificultar a permanência 221 

desses conselheiros que já trabalharam por um ano no conselho. A Prof.ª Ana Lívia pediu 222 

que a Prof.ª Alice Mayer explicasse melhor o encaminhamento feito por ela na última 223 

reunião. A Prof.ª Alice Mayer disse que a recondução pode acontecer por livre escolha do 224 

interessado em continuar, mas não exclui o processo eleitoral. Ressaltou que a recondução 225 

não é uma opção em relação ao processo eleitoral, pois o candidato só será reconduzido se 226 

eleito novamente, utilizando o exemplo da recondução de reitores, diretores de unidade e 227 

chefes de departamento, pois é direito daquele que ocupou o cargo voltar a ocupá-lo sem 228 

impedir que outros também possam pleitear a vaga mediante processo eleitoral. A Prof.ª 229 

Ana Lívia leu o artigo terceiro, inciso oitavo, parágrafo segundo do regimento do 230 

CONEXC: "Os demais representantes terão mandato de 01(um) ano, podendo ser 231 

reconduzidos por mais 01 (ano)". Acrescentou que compreende a procedência do 232 

questionamento da Prof.ª Camila Vaz, mas, a partir da fala da Prof.ª Alice Mayer, entende 233 

que esse processo seria mais justo e democrático mediante a apreciação de seus pares por 234 

eleição. Além disso, os projetos têm validade de um ano, e nesse período podem surgir 235 

novos coordenadores interessados em serem conselheiros e eles precisam ter o direito de 236 

pleitear essas vagas. A Prof.ª Camila Vaz disse que concordava com a colocação da Prof.ª 237 

Ana Lívia, mas não havia compreendido que a eleição do conselho era um ponto da 238 

reunião passada. A Pró-Reitora esclareceu que o ponto estava na pauta e citou a linha 141 239 

da ata ao relatar que, como houve a proposta da Prof.ª Alice Mayer, o ponto voltou a esta 240 

reunião para a manifestação de interesse dos conselheiros em permanecer, mediante 241 

processo eleitoral. O Prof. Marcelo Silvério perguntou se será feita, então, outra eleição. A 242 

Prof.ª Ana Lívia confirmou a informações e acrescentou que a condição para concorrer 243 

será ter projeto ou programa de extensão em vigor. Informou que a procura para ocupar 244 

cargos de representação é baixa. Mas deve ser aberto o espaço para novos interessados ou 245 

mesmo para novas manifestações de participação daqueles que não estejam concordando 246 

com o andamento dos trabalhos do conselho. O Prof. Marcelo Silvério apontou que, como 247 

se abre uma nova eleição, pode haver dúvidas futuramente sobre reconduções. Citou o 248 

exemplo de seleção de bolsistas, quando não há necessidade de novo processo seletivo e 249 
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ponderou que será uma nova eleição e não uma recondução, no seu entendimento. A Prof.ª 250 

Alice Mayer pediu a palavra para explicar que a recondução não exclui o processo eleitoral 251 

e, por isso, não causará dúvidas. Disse ainda que, se reeleita, será claramente um processo 252 

de recondução e se seu suplente, por ventura for eleito, será a primeira vez que ocupará o 253 

cargo como titular e que se trata de uma situação diferente da seleção de bolsa.  Mostrou-se 254 

preocupada e levantou uma questão de ordem: um encaminhamento já aprovado em 255 

reunião anterior que não deve ser retomando com vistas a modificações naquilo que já foi 256 

aprovado, salvo algum encaminhamento em conformidade com o regimento que preveja 257 

revisitar questões já votadas. Do contrário, considera o assunto já exaurido. A Prof.ª Ana 258 

Lívia acatou a questão de ordem apontada pela Prof.
a
 Alice Mayer e informou que o que há 259 

para decidir nesta reunião é a manifestação de interesse por parte dos membros titulares e 260 

suplentes presentes em continuar no CONEXC. Ressaltou que alguns membros não 261 

precisariam se manifestar, como os representantes do DCE e do Sintufejuf, além da Prof.
a
 262 

Valéria Cristófaro, membro nato do conselho, como Pró-Reitora de Cultura. Em seguida, 263 

alguns membros manifestaram interesse em continuar, a saber: Alice Mayer, Raquel Fellet, 264 

Cézar Barra, Camila Vaz e Schirley Policário. A partir disso, a Prof.ª Ana Lívia fez o 265 

encaminhamento de que a Proex abrirá um edital para eleição do conselho e fará uma 266 

chamada para levantar os conselheiros interessados em continuar para que seus nomes 267 

possam ser incluídos para concorrer às vagas na eleição via SIGA. Este encaminhamento 268 

foi integralmente aprovado pelos presentes. A Pró-Reitora informou, então, que, mais 269 

próximo à eleição, a Proex divulgará os procedimentos que cada interessado deverá seguir 270 

para validar sua candidatura. 3) Critérios de apoio para participação do CBEU: a Prof.ª 271 

Ana Lívia recuperou que foi enviado e-mail pela Proex para todos os extensionistas 272 

manifestarem interesse em pleitear apoio para participação no Congresso Brasileiro de 273 

Extensão Universitária (CBEU). O prazo de envio das solicitações foi até 02 de abril e, 274 

posteriormente, ampliado para até o dia 06 de abril. Em resposta, foram recebidas 24 275 

solicitações de apoio do campus de Juiz de Fora e 10 de Governador Valadares. Ressaltou 276 

que a Proex tem recurso para enviar para o congresso somente 10 representantes dentre os 277 

que manifestaram interesse dentro do prazo estipulado. Destacou que, neste momento não 278 

será possível apoiar a ida de estudantes, pois a resolução de apoio a discente, já aprovada 279 

por este conselho, está sendo avaliada pela procuradoria e, antes disso, não pode ser 280 

implementada. Dessa forma, o conselho precisa estipular critérios para selecionar 10 281 

contemplados entre aqueles que solicitaram apoio junto à Proex. Para iniciar o debate 282 

acerca ade critérios, a Prof.ª Ana Lívia leu os critérios utilizados para o Congresso Latino-283 

americano, realizado em 2017, os quais foram: projeto vigente; tempo como extensionista; 284 

tempo na UFJF; número de projetos ativos; apresentação de trabalho na Mostra de 285 

Extensão; divisão entre os editais; nota obtida no edital de aprovação do projeto e 286 

participação anterior no CBEU ou no Congresso Latino-americano de Extensão.  Esses 287 

critérios podem ser utilizados novamente ou podem ser eleitos outros critérios. O Prof. 288 

Cézar Barra ponderou que os critérios utilizados anteriormente contemplam a situação 289 

atual e perguntou se os técnicos também poderão solicitar o apoio. A Prof.ª Ana Lívia 290 

respondeu que os técnicos estavam incluídos e sugeriu que os dois professores apoiados no 291 

Congresso Latino-americano de Extensão fossem excluídos da lista de apoio ao CBEU, 292 

para que outros possam ser contemplados, já que, no ano passado, estes foram os únicos 293 

apoiados. A proposta foi colocada para a votação e todos concordaram. A Prof.ª Ana Lívia 294 

retirou o critério de apresentação de trabalho na Mostra de extensão pelo fato de não ter 295 

sido obrigatória a participação no ano de 2017. Os demais critérios foram aprovados pela 296 

plenária. Perguntou para a plenária qual seria a divisão de pessoas a serem apoiadas, se 297 

seriam 5 vagas para serem distribuídas entre os 10 pedidos recebidos Governador 298 

Valadares e 5 vagas para serem distribuídas para as 24 solicitações de Juiz de Fora. 299 
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Chegou-se à seguinte proposta: 7 vagas para o campus de Juiz de Fora e 3 vagas para o 300 

campus de Governador Valadares, respeitando a proporcionalidade em relação ao número 301 

de propostas enviadas por campus. A Prof.ª Ana Lívia encaminhou também que não se 302 

considerasse a divisão entre os editais da Proex, somente o total de propostas em conjunto. 303 

A Técnica Devani solicitou que se avaliasse a proporcionalidade de propostas de 304 

solicitação em relação ao total de projetos de extensão em cada campus, alegando que os 305 

10 pedidos de auxílio enviados pelo campus de Governador Valadares são muito 306 

significativos em relação ao total de ações de extensão atualmente cadastrados junto à 307 

Proex. A Prof.ª Schirley encaminhou, então uma proposta que considerou essa 308 

proporcionalidade sem desconsiderar que, em números absolutos, há mais solicitações em 309 

Juiz de Fora: 6 vagas para o campus de Juiz de Fora e 4 vagas para o campus de 310 

Governador Valadares. O Prof. Marcelo Silvério defendeu que, proporcionalmente à 311 

quantidade de pedidos, a divisão seria de sete contemplados para Juiz de Fora e três para 312 

Governador Valadares, mas considerando que o número de pedidos de Governador 313 

Valadares em relação às ações vigentes, faz-se uma ponderação empírica, aumentando uma 314 

vaga para Governador Valadares e chega-se à proposta de 6 vagas para o campus de Juiz 315 

de Fora e 4 vagas para o campus de Governador Valadares. A proposta foi aprovada por 316 

unanimidade pela plenária. A Proex irá aplicar os parâmetros aprovados e entrar em 317 

contato com os que solicitaram apoio para informar a decisão. A Senhora Pró-Reitora 318 

justificou as ausências: Prof. Gustavo Taboada Soldati (representante dos coordenadores 319 

de projetos da área Meio de ambiente); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira 320 

(representante do CSPP); Prof. Samuel Rodrigues Castro (representante dos coordenadores 321 

de programas de Juiz de Fora); Prof.ª Ellen Cristina Carmo Rodrigues (representante de 322 

coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça); Carlos Alberto de Freitas 323 

(representante dos beneficiários de programas e projetos de extensão do Campus de Juiz de 324 

Fora). IV- Comunicações da plenária: o conselheiro Rogério Silva pediu a palavra para 325 

parabenizar o CONEXC pela moção de apoio à família do estudante Marcelo Furriel 326 

Ribeiro lida no Consu e que teve repercussão muito positiva por parte dos membros 327 

daquele conselho. A Senhora Pró-Reitora lembrou que o Prof. Elói Teixeira está 328 

aguardando os conselheiros para apresentação no planetário, conforme informado 329 

previamente na convocação da reunião. Como a maioria dos conselheiros não poderia se 330 

dirigir ao planetário após a reunião, a Pró-Reitora irá agradecer a disponibilidade do Prof. 331 

Elói Teixeira e sua equipe e será marcada data posterior de acordo com a disponibilidade 332 

dos conselheiros. A Senhora Pró-Reitora reiterou o convite do Reitor para a reunião 333 

ampliada sobre planejamento a ser realizada no dia 20 de abril no campus de Juiz de Fora e 334 

no dia 23 de abril no campus de Governador Valadares. Não havendo mais considerações, 335 

a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a reunião. E, para 336 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 337 

 338 

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 __/__/__ 

 

1. Alice Mary Monteiro Mayer  

2. Camila Teixeira Vaz  
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3. Cézar Henrique Barra Rocha  

4. Iago do Nascimento  

5. Ilva Mara Gomes Rodrigues  

6. Marcelo Silva Silvério  

7. Raquel Fellet Lawall  

8. Rogério da Silva  

9. Schirley Maria Policário  

10.Valéria de Faria Cristófaro  

 


