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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JUNHO DE 2 

2018 (DOIS MIL E DEZOITO), 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 REUNIÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO 5 

CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 7 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de junho do Conselho Setorial 8 

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

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

Coordenadora de Ações de Extensão, a Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do 11 

CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da Extensão do 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: Nilza Lino da Silva (representante suplente do Sintufejuf); 15 

Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante dos coordenadores de projetos da área de 16 

Educação); Iago do Nascimento (representante discente indicado pelo DCE); Prof. Gustavo 17 

Taboada Soldati (representante dos coordenadores de projetos da área de Meio de 18 

ambiente); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof. Samuel 19 

Rodrigues Castro (representante dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); Prof.ª 20 

Ellen Cristina Carmo Rodrigues (representante de coordenadores de projeto da área de 21 

Direitos Humanos e Justiça); Assistente em Administração Conrado Janevim Braga 22 

(representante suplente do Congrad); Prof. Luckas Sabioni Lopes (representante dos 23 

coordenadores de projetos da área de Tecnologia e Produção); Flávia Rodrigues Pereira 24 

(representante da comunidade do Campus Governador Valadares). Foram justificadas as 25 

ausências dos conselheiros: Prof.ª Camila Teixeira Vaz (representante dos coordenadores 26 

de programas de Governador Valadares); Prof.ª Raquel Tognon Ribeiro (representante 27 

suplente dos coordenadores de programas de Governador Valadares); Prof.ª Schirley Maria 28 

Policário (representante dos coordenadores de projetos da área de Trabalho); Prof.ª Alice 29 

Mary Monteiro Mayer (representante dos coordenadores de projetos da área de Cultura); 30 

Prof.ª Zuleyce Maria Lessa Pacheco (representante dos coordenadores de projetos da área 31 

de Saúde); Rogério da Silva (representante do Sintufejuf). Ordem do dia: I – Aprovação 32 

da ata da reunião do dia 16 de abril: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião pedindo 33 

aos conselheiros dos dois campi que se apresentassem por estarem presentes membros 34 

novos na plenária. Em seguida, leu as justificativas de ausência e passou para a apreciação 35 

da ata, a qual foi aprovada por unanimidade sem indicação de alterações. II – Leitura do 36 

expediente e comunicações da presidência: a Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra informou aos 37 

presentes que tem participado de reuniões da Andifes e foi convidada pelo Fórum dos 38 

Gestores de Tecnologia da Informação para falar sobre a importância e o apoio da área de 39 

tecnologia e informação no desenvolvimento e apoio das ações extensionistas das 40 

universidades. Ressaltou a importância do apoio do Centro de Gestão do Conhecimento 41 

Organizacional (CGCO) à Proex para aprimorar o Siga-extensão da UFJF, o que 42 

possibilitou os recentes avanços nos últimos editais e nos relatórios finais das ações. 43 

Relatou também que participou do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Planejamento e de 44 

Administração das Instituições Federais de Ensino Superior (Forplad) e que está 45 

participando do planejamento da inserção da extensão no recebimento de recursos da 46 

Andifes, o que representaria um percentual específico destinado às pró-reitorias de 47 

extensão. Destacou que está informando isso aos conselheiros neste momento para que, no 48 

momento de recebimento dessa verba, todos possam se preparar para se posicionar quanto 49 

à destinação da mesma na UFJF. Após essa fala, a Senhora Pró-Reitora solicitou a inclusão 50 
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de um ponto de pauta nesta reunião acerca do deferimento/indeferimento de propostas 51 

submetidas aos Editais da Proex/2018 quanto à documentação, a qual foi aprovada por 52 

unanimidade. III – Ordem do dia – 1.1) Avaliação do Congresso de Extensão, Mostra 53 

de Ações de Extensão e eventos de áreas temáticas da extensão/2017: a Senhora Pró-54 

Reitora informou que essa pauta foi sugerida pela conselheira Prof.ª Alice Mayer. Em 55 

seguida, abriu a fala para que cada conselheiro fizesse sua avaliação do evento. A Prof.ª 56 

Ellen Rodrigues pediu a palavra para dizer que as atividades foram muito positivas, 57 

principalmente porque os alunos puderam conhecer outros projetos de extensão. Falou 58 

ainda do Semic (Seminário de Iniciação Científica), evento no qual foram utilizados vídeos 59 

para apresentar os trabalhos de IC, e sugeriu que essa modalidade fosse adotada na 60 

próxima Mostra de Extensão. A Prof.ª Ana Rosa Picanço disse que não pôde participar as 61 

atividades do I Congresso de Extensão da UFJF, mas participou da Roda de conversa e 62 

avaliou positivamente a dinâmica de divisão dos inscritos em pequenos grupos de 63 

discussão. Falou também sobre as performances, avaliadas como positivas, especialmente 64 

pela interação com o público externo. Considerou ainda a modalidade de avaliação por 65 

vídeos acessível a todos, além de facilitadora de visibilidade das ações de extensão, 66 

inclusive para pessoas de fora da UFJF. O Prof. Samuel Castro pediu a palavra para dizer 67 

que participou das atividades do I Congresso de Extensão da UFJF, as quais foram muito 68 

importantes para discutir a Política de extensão da instituição, um momento muito rico e 69 

aberto ao debate. Sugeriu que fossem traçadas estrategicamente maneiras de aumentar o 70 

envolvimento da comunidade acadêmica, que avaliou como reduzido na última edição 71 

diante da importância do tema, provavelmente devido à agenda dos professores e a outros 72 

eventos próximos e/ou concomitantes. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra passou a palavra, 73 

então, para que os membros de Governador Valadares se manifestassem. O Prof. Luckas 74 

Sabioni destacou que foi importante a interação dos extensionistas do campus de GV com 75 

os convidados que vieram de outras instituições para participar das atividades construídas 76 

para o campus. Mas fez uma crítica à data do evento, no final do segundo semestre, o que 77 

atrapalhou até mesmo a organização, em sua avaliação. A Técnica em Assuntos 78 

Educacionais Devani Tomaz disse que participou da organização do evento e ponderou 79 

que, para a próxima edição, é necessária uma data mais adequada ao calendário acadêmico. 80 

Mas avaliou que o evento foi muito positivo e concordou que é preciso intensificar a 81 

participação e o envolvimento da comunidade acadêmica nas atividades. Avaliou ainda que 82 

houve pouco tempo para realizar inscrições antes do evento e que, por isso, estas acabaram 83 

sendo feitas durante o mesmo. Ressaltou a participação da comunidade externa nas 84 

atividades desenvolvidas naquele campus, em especial o espaço aberto para grupos 85 

indígenas. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra informou como o evento foi realizado no campus 86 

Juiz de Fora a partir das deliberações deste conselho: um congresso, realizado para discutir 87 

a política de extensão da UFJF, e uma mostra, que contemplou banners, instalações em 88 

stands e apresentações no palco central. Ressaltou que foi muito importante ter recebido 89 

crianças de escolas públicas, que interagiram com as diferentes modalidades do evento, e 90 

ter aberto espaço para a modalidade de rodas de conversas, as quais foram muito 91 

procuradas e produtivas. Lembrou ainda que o evento foi financiado por Emenda 92 

parlamentar em ambos os campi. Avaliou que, em Juiz de Fora, o congresso 93 

especificamente teve baixa adesão, talvez pelo momento da discussão e pelo grande 94 

número de atividades de pesquisa, ensino e extensão em dias e horários próximos; em 95 

Governador Valadares, a participação foi bem maior, com especial destaque para a adesão 96 

da comunidade acadêmica às atividades do congresso. Passou, então, a palavra para a 97 

Prof.ª Fernanda Cunha para que esta relatasse resumidamente como foi o andamento das 98 

atividades do congresso naquele campus. A Prof.ª Fernanda Cunha informou, então, que, 99 

em Governador Valadares, formaram-se dois grupos de trabalho compostos por docentes, 100 
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técnicos administrativos e discentes, os quais, após amplos debates, incluíram os 101 

encaminhamentos de propostas de inclusão no documento fornecido previamente pela 102 

Proex para fomentar as discussões. Em um segundo momento, que reuniu os dois grupos 103 

de trabalho, foram feitas as leituras das propostas de contribuições para a Política de 104 

Extensão da UFJF apresentadas por cada grupo e seguiu-se um debate final, cujo objetivo 105 

foi a compilação desses encaminhamentos, remetida posteriormente para a Proex com o 106 

objetivo de gerar o documento que foi enviado aos conselheiros a fim de ser discutido 107 

neste conselho. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra explicou que a proposta inicial do evento não 108 

contemplava a modalidade de exposição de banners, porém, como muitos coordenadores 109 

solicitaram a sua manutenção, juntamente com as demais atividades apresentadas na 110 

programação inicial, optou-se por inseri-la na programação. Deu início, então, à 111 

recuperação das sugestões dadas pelos conselheiros para a Mostra 2018 a partir das 112 

colocações feitas: todos os coordenadores de projetos precisarão apresentar um vídeo, o 113 

qual passará por avaliadores de outras instituições. A Prof.ª Ellen Rodrigues pediu a 114 

palavra, então, para acrescentar a sugestão de que a avaliação desses vídeos não fosse feita 115 

pautando-se em número de visualizações ou likes para evitar critérios não acadêmicos. O 116 

Prof. Gustavo Taboada sugeriu que todos os vídeos fossem reunidos em uma única 117 

plataforma gerenciada pela Proex em vez de ficarem “soltos” on line, o que possibilitaria 118 

que mais pessoas vissem as ações desenvolvidas como um conjunto mais claramente 119 

vinculado à universidade e não como ações isoladas. A Prof.ª Raquel Fellet manifestou-se 120 

favorável à modalidade de vídeos e ponderou que eles poderiam ser apresentados 121 

presencialmente também. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra sugeriu a manutenção das rodas de 122 

conversas com convidados externos e que se criassem mais estratégias para ampliar a 123 

participação da comunidade externa durante o próximo evento. Acrescentou que serão 124 

realizadas reuniões com as outras pró-reitorias para planejar as atividades que serão 125 

realizadas em conjunto e que as colocações deste conselho serão levadas para o debate 126 

sobre o desenho do próximo evento. 1.2) Marco Regulatório da Extensão: sobre o 127 

documento da Política de Extensão da UFJF a ser debatido na presente reunião, a Prof.
a
 128 

Ana Lívia Coimbra  sugeriu que os conselheiros fizessem análise do documento enviado 129 

previamente por e-mail, elaborassem suas propostas de modificação e/ou inclusão e 130 

trouxessem para a próxima reunião, a ser realizada em agosto, cuja pauta será única, para 131 

que haja tempo hábil para o debate, antes da eleição dos novos conselheiros – prevista 132 

inicialmente para agosto, a fim de que aqueles que atualmente compõem este conselho 133 

tenham a oportunidade de contribuir para a elaboração deste documento, uma vez que 134 

participaram da reativação do CONEXC e das discussões sobre a extensão na UFJF 135 

ocorridas neste primeiro ano de trabalho dessa instância tão importante para o debate 136 

institucional. Propôs também que, após a análise do conselho e elaboração de documento 137 

acerca do tema, fosse feito um debate ampliado no próximo Congresso de Extensão da 138 

UFJF a partir desse documento, o qual retornaria, então, para nova apreciação do 139 

CONEXC, após a próxima eleição para escolha de seus membros. Encaminhou ainda que, 140 

em Governador Valadares, essa discussão fosse feita em conjunto com o Comitê Gestor da 141 

Extensão naquele campus. Por fim, ressaltou que o CONEXC completou um ano de 142 

funcionamento, sempre com quórum para todas as reuniões, no dia anterior a esta reunião, 143 

o que demonstra o comprometimento de seus membros, e complementou dizendo que ter 144 

conseguido resgatá-lo foi uma grande conquista para a extensão na UFJF e isso que 145 

envolveu o esforço de muitas pessoas. A nova proposta de formato para o evento de 2018, 146 

que contempla as sugestões dadas pelos presentes, foi aprovada por unanimidade. 1.3) 147 

Procedimentos para eleição do CONEXC e definição da data para eleição: a Prof.
a
 148 

Ana Lívia Coimbra sugeriu que a eleição dos novos membros fosse feita em setembro já 149 

que, de acordo com os editais em andamento pela Proex, os novos programas e projetos 150 
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terão início em agosto. Assim, haveria tempo hábil para dar oportunidade a novos 151 

coordenadores de se candidatarem às vagas. Até lá, mantêm-se os atuais conselheiros para 152 

que o conselho possa prosseguir com suas atividades. Essa proposta foi aprovada por 153 

unanimidade. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra solicitou, então, a participação de três 154 

conselheiros que não tivessem a intenção de permanecer no conselho na composição da 155 

próxima comissão eleitoral. Os conselheiros professores Samuel Castro, Raquel Fellet e 156 

Luckas Sabioni se ofereceram para compor a comissão eleitoral junto à  Prof.ª Fernanda 157 

Cunha e às servidoras Priscila Salvati e Devani Tomaz. 1.4) Deferimento/indeferimento 158 

das propostas dos Editais da Proex/2018: a Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra explicou a 159 

importância de debater esse tema no conselho, como instância recursal formal das questões 160 

relativas à Pró-Reitoria de Extensão, antes mesmo da publicação do resultado das análises 161 

de documentação por parte da Proex, a fim de compartilhar com os conselheiros questões 162 

que surgiram no processo de análise de documentação do edital e definir as medidas a 163 

serem tomadas por esta pró-reitoria. Passou, então, a palavra para a servidora da Proex 164 

Rafaela Savino para que esta relatasse as causas que levaram ao indeferimento de algumas 165 

propostas. A servidora Rafaela expôs os casos em que foram anexados documentos em 166 

branco, termos fora do padrão fornecido pela Proex e exigido pelos editais ou que 167 

deixaram de anexar documentos obrigatórios de acordo com os editais. Falou também 168 

sobre os termos de assinatura das chefias em que só havia uma das assinaturas necessárias: 169 

a assinatura da chefia de departamento ou a assinatura do diretor da unidade, também em 170 

descumprimento aos termos dos editais. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra ressaltou que, 171 

considerando os editais, todas as propostas com esses tipos de problemas seriam 172 

indeferidas, mas que seria importante ouvir o conselho a esse respeito. A Prof.ª Ellen 173 

Rodrigues pediu a palavra para se posicionar a favor do deferimento das propostas que 174 

obtenham a manifestação do chefe de departamento no prazo de um dia útil a contar do 175 

contato feito pela Proex com o proponente. O Prof. Luckas Sabioni manifestou-se contrário 176 

à proposta por esse procedimento não estar contemplado no edital e por entender que, 177 

assim, seriam prejudicados os proponentes que obtiveram as assinaturas com antecedência; 178 

posicionamento com o qual concordou a conselheira Flávia Rodrigues. O Prof. Gustavo 179 

Taboada defendeu o deferimento das propostas que tenham apresentado a assinatura ao 180 

menos da direção da unidade. A Prof.ª Raquel Fellet defendeu o indeferimento de todas as 181 

propostas com assinaturas faltantes nesta etapa, com a orientação de que os proponentes 182 

pudessem entrar com recurso. O Prof. Luckas Sabioni alegou não haver diferença entre a 183 

quantidade de assinaturas faltantes, por tratar-se de igual descumprimento. O Prof. Gustavo 184 

Taboada defendeu que a falta de duas assinaturas demonstra falta de planejamento no 185 

cumprimento dessa etapa, já a falta de uma das assinaturas pode decorrer de uma série de 186 

questões que fogem ao controle do proponente, principalmente em unidades maiores. A 187 

Prof.ª Raquel Fellet ressaltou que a falta das duas assinaturas significa que a proposta não 188 

passou por nenhuma instância administrativa em sua unidade antes da submissão. A Prof.
a
 189 

Ana Lívia, complementou que, ao submeter o projeto sem as duas assinaturas, o 190 

coordenador não deu ciência a nenhuma autoridade acerca da proposta e, a partir dessas 191 

falas, encaminhou duas propostas para votação: 1) indeferimento das propostas nesta etapa 192 

e no recurso pela falta das duas assinaturas; 2) indeferimento das propostas nesta etapa pela 193 

falta de uma das assinaturas e, caso o proponente entrasse com recurso, seria feita a 194 

indicação para inclusão da assinatura faltante e entrega presencial do documento na Proex 195 

no prazo de 24 horas úteis a contar da publicação do resultado dos recursos. A segunda 196 

proposta venceu por oito votos a dois. A servidora Rafaela Savino relatou, então, um caso 197 

em que o proponente anexou um documento elaborado por ele próprio, em vez da folha de 198 

assinaturas padrão disponibilizada pela Proex para este fim, sem a assinatura do chefe de 199 

departamento e com assinatura eletrônica do diretor. A Prof.ª Ellen Rodrigues manifestou-200 
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se contrária ao deferimento dessa proposta, uma vez que não há como atestar a veracidade 201 

da assinatura eletrônica. O Prof. Samuel Castro sugeriu que, dentro de uma política 202 

inclusiva, em caso de dúvida sobre a originalidade do documento, esta proposta deveria ser 203 

indeferida e, em caso de recurso, abrir prazo de 24 horas para que sejam coletadas as 204 

assinaturas originais em documento adequado. O Prof. Gustavo Taboada concordou com a 205 

Prof.ª Ellen Rodrigues e reforçou a defesa do indeferimento da proposta pelos motivos já 206 

alegados. Abriu-se a votação aos favoráveis pelo indeferimento do caso da assinatura 207 

eletrônica, mesmo após recurso. O indeferimento foi aprovado por unanimidade. A Prof.
a
 208 

Ana Lívia Coimbra ressaltou que essas questões poderiam ter sido decididas internamente 209 

pela Proex, porém julgou mais coerente compartilhar tais situações neste conselho antes de 210 

lançar o resultado para evitar que isso seja motivo para futuras análises por meio de 211 

recurso ao CONEXC, o que poderia causar problemas quanto à destinação de bolsas e 212 

demais recursos entre as propostas aprovadas. O Prof. Gustavo Taboada disse que, apesar 213 

de ter ouvido algumas reclamações sobre a burocratização no processo de submissão de 214 

propostas aos editais da Proex, parabenizou a Pró-Reitoria pela submissão on line e disse 215 

que um processo de submissão bem estruturado só contribui para a valorização da 216 

Extensão em nossa instituição. O Prof. Samuel Castro relatou que também ouviu de 217 

colegas críticas em relação à necessidade das assinaturas nos formulários e sugeriu a 218 

exigência de somente uma as assinaturas atualmente exigidas, preferencialmente a do chefe 219 

de departamento. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra informou que essa sugestão será avaliada 220 

para o próximo edital. IV- Comunicações do plenário: o conselheiro Iago do Nascimento 221 

pediu a palavra para informar que foi aprovada no Consu uma verba de 10 milhões para 222 

obras na UFJF e o Diretório Central dos Estudantes (DCE) propôs que esse recurso fosse 223 

destinado para a construção de um novo RU (Restaurante Universitário). Solicitou o apoio 224 

do Conexc, por meio de seus representantes no Consu, para essa proposta do DCE. O Prof. 225 

Gustavo Taboada disse que sempre apoia a pauta estudantil, mas ponderou que é preciso 226 

conhecer melhor o assunto antes de oficializar um posicionamento deste conselho diante 227 

do pleito apresentado. A Prof.
a
 Ana Lívia Coimbra avaliou que, em tempos de escassez de 228 

recursos, é importante mostrar nossas posturas políticas, mas é preciso conhecer as demais 229 

propostas de gasto para esses 10 milhões e avaliá-las em relação à proposta de construção 230 

de um novo RU. Acrescentou que, acerca da pauta do Plano Nacional de Assistência 231 

Estudantil (PNAES) sobre alimentação e assistência estudantil, será apresentado 232 

posicionamento político a favor das pautas estudantis para o Consu. E concluiu informando 233 

que, quando esse ponto de destinação de verba for discutido para o campus de Governador 234 

Valadares, os conselheiros, a partir de debate prévio acerca das demais opções de 235 

destinação, também poderão levar seus posicionamentos para o Consu. A Prof.
a
 Ana Lívia 236 

Coimbra justificou ainda o cancelamento da reunião do mês de maio devido à greve dos 237 

caminhoneiros e pediu desculpas por ter marcado essa reunião em uma sexta-feira, mesmo 238 

sabendo não ser o melhor dia apontado pelos conselheiros em consulta prévia, mas frisou 239 

que não houve outra opção em virtude da agenda oficial da Proex e da proximidade do 240 

Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU), a se realizar na próxima semana 241 

em Natal. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 242 

todos e todas e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, 243 

dato e assino. 244 

 

Prof.ª Ana Lívia Coimbra 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. Ana Rosa Costa Picanço  
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2. Conrado Janevim Braga  

3. Ellen Cristina Carmo Rodrigues  

4. Flávia Rodrigues Pereira  

5. Gustavo Taboada Soldati  

6. Iago do Nascimento  

7. Luckas Sabioni Lopes  

8. Nilza Lino da Silva  

9. Raquel Fellet Lawall  

10. Samuel Rodrigues Castro  

 


