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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 23 (VINTE E TRÊS) DE 2 

NOVEMBRO DE 2018 (DOIS MIL E DEZOITO), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, 3 

NO AUDITÓRIO 2 DO CENTRO DE CIÊNCIAS, NO CAMPUS DE JUIZ DE 4 

FORA. 5 

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 6 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de novembro do Conselho 7 

Setorial de Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora 8 

Pró-Reitora de Extensão, Prof.
a
 Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a 9 

Coordenadora de Ações de Extensão, Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do 10 

CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora 11 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), e os conselheiros:  12 

Nilza Lino da Silva (representante suplente do Sintufejuf);  o TAE Darlan de Oliveira Lula 13 

(representante da área de Cultura), conforme indicação feita pela Pró-reitora de Cultura; 14 

Prof.ª Andréia Francisco Afonso (representante dos coordenadores de projetos da área de 15 

Educação); Prof. Jordan Henrique de Souza (representante suplente dos coordenadores de 16 

projetos da área Meio Ambiente); Prof. Marcelo Silva Silvério (representante de 17 

Coordenadores de Projetos da área de Saúde); Prof.ª Schirley Maria Policário 18 

(representante de Coordenadores de Programa do Campus Governador Valadares); Prof. 19 

Marcelo Carmo Rodrigues (representante de Coordenadores de Projetos da área de Direitos 20 

Humanos); Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira (representante de Coordenadores de 21 

Projetos da área de Tecnologia e Produção); Prof.ª Gislaine dos Santos (representante de 22 

Coordenadores de Programas do Campus Juiz de Fora). Ordem do dia: I – Leitura do 23 

expediente e comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião 24 

lendo as justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Rogério da Silva 25 

(representante do Sintufejuf); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do 26 

CSPP); Prof. Luís Carlos Lira (representante do Congrad); o TAE Conrado Janevain Braga 27 

(representante suplente do Congrad); Prof.ª Valéria de Faria Cristófaro (representante da 28 

área de Cultura); Prof. Rodrigo Christofoletti (representante suplente da área de Cultura); 29 

Prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de Projetos da área 30 

de Cultura); Prof. Willsterman Sottani Coelho (representante suplente de Coordenadores 31 

de Projetos da área de Cultura);  Prof. Marconi Fonseca de Moraes (representante de 32 

Coordenadores de Projetos da área de Meio ambiente); Prof.ª Ivana Lúcia Damásio 33 

Moutinho (representante de Coordenadores de Projetos da área de Comunicação); Prof.ª 34 

Cláudia de Albuquerque Thomé (representante suplente de Coordenadores de Projetos da 35 

área de Comunicação); a TAE Devani Tomaz Domingues (representante de Coordenadores 36 

de Projetos da área de Trabalho); Prof. Lélio Moura Lourenço (representante suplente de 37 

Coordenadores de Projetos da área de Trabalho); Maria do Carmo Pinto de Almeida 38 

(representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora). A 39 

Senhora Pró-Reitora explicou sobre o debate que está sendo promovido pela comissão 40 

universitária da UFJF de curricularização e fez um relato do II Congresso de Extensão, no 41 

âmbito da III Mostra de Extensão, nos campi de Governador Valadares e de  Juiz de Fora. 42 

Destacou que as apresentações em vídeo, banners e instalações foram muito positivas.  A 43 

equipe organizadora do evento em Governador Valadares constatou que a Mostra deveria 44 

fazer parte do calendário acadêmico da UFJF para aumentar a participação discente.  A 45 

Prof.
a
 Ana Lívia disse que isso já foi repassado para a Pró-reitoria de Graduação e  será 46 

encaminhado para aprovação no Conselho de Graduação da UFJF (Congrad). Constataram, 47 

também, que deveria haver maior participação da comunidade durante o evento, pois no 48 

campus de Governador Valadares não houve participação externa. A Prof.
a
 Ana Lívia disse 49 
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que em Juiz de Fora houve a participação de cerca de trezentos estudantes durante a 50 

Mostra. A Senhora Pró-Reitora  disse que está sendo elaborado, pela servidora Aline Nery, 51 

um questionário de avaliação da III Mostra para que os estudantes e avaliadores respondam 52 

a fim de que o evento seja aprimorado para o próximo ano. A TAE Priscila Salvati 53 

informou sobre a finalização da eleição dos assentos para suplente no CONEXC das 54 

seguintes áreas: coordenador de Programas de Governador Valadares; coordenador de 55 

projetos de Direitos Humanos e Justiça e  de Comunicação.  O Prof. Mateus Clóvis de 56 

Souza Costa deu um informe sobre o programa de extensão que ele coordena ,"Programa 57 

de combate à indução de demanda por cesariana", o qual inclui o "Curso para gestantes", 58 

que prepara gestantes para o momento do parto e o "Curso de formação de Doulas". 59 

Ressaltou  a importância desse último na capacitação de pessoas de baixa renda para 60 

atuarem como doulas, inclusive, como forma de obterem uma profissão. A Prof.ª Ana 61 

Lívia parabenizou o professor e sugeriu que, como os conselheiros representam áreas 62 

temáticas, a Proex enviasse a eles os projetos pertencentes a cada área, para tomarem 63 

conhecimento e  entrar em contato com essas pessoas para  se criar uma lista específica de 64 

informes ou levar pontos específicos a serem discutidos no CONEXC. Acrescentou que 65 

está com uma indicação muito firme na Proex de divulgação na página da UFJF dos 66 

projetos de extensão que tenham ações de impacto social. Disse que isso é fundamental 67 

para esse momento da crise que se anuncia. E, que, falar o que está sendo feito na extensão 68 

e defender a universidade pública é crucial para se obter o apoio da população, tendo em 69 

vista que compreende a universidade como instrumento de mudança da vida das pessoas.  70 

A Prof.ª Janaína Oliveira destaca que essa troca de informação é importante para sabermos 71 

o que está sendo feito na área de cada conselheiro, pois muitos projetos não são 72 

divulgados. II – Aprovação da ata da reunião do dia 04 de outubro: Em seguida, 73 

passou-se para a aprovação da ata da reunião de 04 de outubro, que foi aprovada por 74 

unanimidade. III – Ordem do dia – 1) Marco Regulatório da Extensão: A Prof.ª Ana 75 

Lívia iniciou fazendo um histórico e informou que, até o momento, não havia na UFJF, um 76 

documento/resolução conceituando a extensão universitária, suas diretrizes e as regras que 77 

os professores e TAEs devem seguir para registrarem seus projetos de extensão. Além de 78 

ser uma necessidade de afirmar o caráter da extensão que queremos para a UFJF, há, 79 

também, uma determinação da Controladoria Geral da União (CGU) que apresentemos o 80 

Marco Regulatório da Extensão. Pontuou que essa diligência da CGU ocorreu antes dela 81 

assumir a Proex, e que, quando assumiu, respondeu vários questionamentos prontamente, 82 

mas que a construção desse Marco Regulatório foi um processo longo e proveitoso. Disse 83 

que o primeiro passo tomado por ela foi reativar o  Conselho Setorial de Extensão e 84 

Cultura em 2017 para poder iniciar o debate do assunto de forma democrática. Além disso, 85 

elaborou-se  uma minuta de resolução durante o I Congresso de Extensão Universitária  da 86 

UFJF que foi discutida no II Congresso, tanto em Juiz de Fora como em Governador 87 

Valadares. A Prof.ª Ana Lívia falou que na reunião de agosto do CONEXC, que teve como 88 

pauta única o Marco regulatório, o ponto polêmico foi a prestação de serviços. Para isso foi 89 

criada uma comissão para discutir esse tópico. Ressaltou que essa resolução que 90 

discutimos hoje é fruto de todo esse debate sobre o que é extensão na universidade e quais 91 

diretrizes seguiremos a partir de uma perspectiva coletiva. Explicou que iríamos fazer uma 92 

mudança em relação ao que sempre fazemos: geralmente quando temos uma resolução 93 

feita pela Proex, nós abrimos um processo e enviamos a um  conselheiro que será o 94 

parecerista, que pode fazer o seu parecer com sugestão de mudanças pontuais para ser 95 

aprovado no CONEXC. A Prof.ª Ana Lívia argumentou que como discutimos essa 96 

resolução em dois congressos e na comissão de prestação de serviços, não  haveria 97 

necessidade de um parecerista. Portanto, como a resolução será debatida em sua totalidade, 98 

o resultado da reunião de hoje poderia resultar na aprovação da mesma. Disse que 99 
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consultou o regimento do CONEXC e do Conselho Superior, e que isso é possível de 100 

acontecer, que só é necessário designar um parecerista para aprovação de resolução, 101 

quando houver necessidade.  Concluiu que  a mesa entende ser desnecessário  haver um 102 

parecerista já que a resolução será debatida ponto a ponto pelos conselheiros. A Prof.ª Ana 103 

Lívia apontou que o Capítulo I descreve o conceito de extensão, que foi retirado da Política 104 

Nacional de Extensão Universitária do FORPROEX (Fórum de Pró-reitores de Extensão), 105 

que é a diretriz que nos orienta há bastante tempo. O Capítulo II "Das diretrizes" descreve 106 

as diretrizes que também estão nessa política. Os Capítulos III e IV são os mais 107 

importantes e foram construídos totalmente pela Proex, com inspiração no documento do 108 

FORPROEX, mas com muitas questões que não estavam previstas no mesmo, pois são 109 

princípios que fundam a Extensão na UFJF. A Prof.ª Ana Lívia  ponderou que o  Capítulo 110 

IV trata "Das modalidades das ações de extensão", no qual se encontram os temas mais 111 

polêmicos sobre o que é extensão, mas que, após todo esse debate coletivo, conseguiu-se 112 

equacionar as questões e chegar a um consenso. Disse que o Capítulo V "Do registro, do 113 

desenvolvimento, do monitoramento, da avaliação e dos instrumentos e indicadores das 114 

ações de extensão",  trata das questões formais. A Prof.ª Ana Lívia sugeriu que se fizesse a 115 

leitura do Marco Regulatório da Extensão, iniciando pelo Capítulo III "Dos Princípios 116 

Fundantes da Política de Extensão da UFJF", tendo em vista que os dois primeiros 117 

capítulos foram retirados do FORPROEX. Além disso, falou que ao longo da leitura os 118 

conselheiros poderiam fazer seus destaques para serem debatidos ao final de cada capítulo. 119 

Após a concordância da plenária, a TAE Priscila Gonçalves de Souza Salvati  iniciou a 120 

leitura. No inciso IV desse capítulo, o Prof. Marcelo Carmo questionou se o termo 121 

"Movimentos Sociais" não deveria ser substituído por população, tendo em vista que 122 

incluiria somente os grupos organizados. A Prof
a
. Ana Lívia explicou que a população no 123 

geral e grupos não organizados estariam incluídos dentro de sujeitos, e, que o uso de 124 

"Movimentos Sociais" foi justamente para garantir a participação dos coletivos, pois já 125 

carregam consigo uma demanda por direitos que já é organizada.  A Prof
a
. Ana Lívia 126 

perguntou ao prof. Marcelo Carmo se o trecho "sexualidade humana, gênero e educação" 127 

identificam o segmento LGBTTI's e ele disse que sim. A Prof
a
. Ana Lívia sugeriu que os 128 

incisos VIII e IX dizem respeito à produção do saber e dos sujeitos e, que, por isso, 129 

poderiam virar o VI e VII. Sobre o item Prestação de Serviços de Extensão do Capítulo IV 130 

"Das Modalidades das Ações de Extensão", a Prof.ª Ana Lívia pontuou o art. 4°, devido a 131 

sugestão de se especificar o termo "Prestação de Serviço de Extensão" feita pelos 132 

participantes do II Congresso de Extensão no campus de Juiz de Fora, pois esta resolução 133 

não tem o objetivo de regulamentar a prestação de serviço na UFJF, e sim na extensão. A 134 

Prof
a
. Ana Lívia concluiu que qualquer professor, baseado na lei de inovação tecnológica, 135 

pode, no momento, fazer uma prestação de serviço para uma grande empreiteira, na qual 136 

exista milhares de reais estejam envolvidos, pois há um setor responsável por isso, que é o 137 

Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFJF (CRITT). Afirmou 138 

que a prestação de serviço extensionista, quando houver intermediação financeira, deverá 139 

seguir regras, como por exemplo, ter aluno envolvido na ação. Justificou essa colocação 140 

pela universidade ser um espaço de formação de pessoas. A Prof
a
. Ana Lívia   falou que 141 

outro ponto a favor da prestação de serviços é que há vários professores da engenharia e 142 

arquitetura que são solicitados por prefeituras para elaborarem planos diretores. Assim, o 143 

recurso financeiro se faz necessário para custear hospedagem, alimentação e transporte 144 

para os alunos e professores envolvidos. Avaliou que é possível a universidade prestar 145 

serviço dentro da extensão, havendo possibilidade do professor receber bolsa, porém  sem 146 

visar  o lucro.  A Prof
a
. Ana Lívia disse que está regulando todas essas modalidades para 147 

que fique claro que o receptor dessa prestação de serviços é um público muito específico 148 

da sociedade, que é o sujeito da extensão, que trabalha com o diálogo e com a 149 
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horizontalidade de saberes. Ponderou que uma grande empresa pode receber prestação de 150 

serviço da universidade, porém esse cadastro será feito no CRITT. No item III "Cursos" do 151 

Capítulo IV, a Prof.ª Janaína Oliveira perguntou como o curso se associa à Pró-Reitoria de 152 

Extensão e o que poderia se entender por "critérios de avaliação definidos". A Prof.ª Ana 153 

Lívia explicou que seriam mantidos os trâmites já adotados pela Proex, que são o 154 

preenchimento do formulário no SIGA-extensão e posterior avaliação dos critérios 155 

realizada pelos TAEs da Proex, que analisam se o curso é voltado preferencialmente para a 156 

comunidade externa, podendo ser voltado, também para a comunidade interna. Ressaltou 157 

que o Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA), localizado no campus de 158 

Governador Valadares, é a unidade que mais oferece cursos, mas que não são de extensão, 159 

pois são voltados para alunos como forma de complementar o conteúdo de disciplinas. 160 

Argumentou que isso ocorre porque na UFJF somente a Proex possui registro no SIGA 161 

para  cadastro de "Curso".  A Prof.ª Ana Lívia  esclareceu que o ato contínuo após 162 

aprovação dessa resolução é a Reitoria providenciar que seja criado na Pró-reitoria de 163 

Graduação (Prograd) um ícone para "Cursos" no SIGA. Concluiu, que dessa forma, eles 164 

terão que delimitar quais cursos poderão ser cadastrados nessa Pró-Reitoria. No §2°, o 165 

Prof. Marcelo Silvério questionou de onde havia sido retirada a informação de que as 166 

atividades presenciais não podem ultrapassar o percentual de 20%. A Prof.ª Ana Lívia 167 

respondeu que esse dado foi retirado do documento do FORPROEX. O Prof. Marcelo 168 

Silvério argumentou que esse percentual estaria em desacordo com o novo decreto da 169 

Educação a Distância que aumentou para 30%. Porém, chegou-se a conclusão, de que, 170 

como é um curso de extensão e não de graduação, o texto será mantido, pois ele não está 171 

em desacordo com a legislação. O Prof. Jordan de Souza questionou se seria possível ao 172 

ofertar um curso EAD pagar um tutor a fim de auxiliar na condução do mesmo. A Prof.ª 173 

Ana Lívia respondeu que seria possível e que isso estaria implícito dentro da modalidade 174 

de "Prestação de Serviço". Entretanto, a Pró-reitora ponderou que seria melhor não 175 

especificar isso na resolução para não incentivar a cobrança. A Prof.ª Ana Lívia  disse que 176 

isso já pode ocorrer, mas que não é desejável que projeto de extensão seja cobrado. 177 

Encaminhou que se mantivesse o texto, e, que, se futuramente for necessário, se faça uma 178 

regulamentação específica para cobrança de curso na extensão. O Prof. Marcelo Silvério 179 

pontuou sobre não constar na resolução um limite de valor para a cobrança do curso. A 180 

Prof.ª Ana Lívia respondeu que prever esses casos específicos na resolução irá estimular a 181 

cobrança. Logo, entende que não se deveria descrever isso minuciosamente na resolução. 182 

Concluiu ressaltando que hoje não há cobrança de extensão na UFJF, que o máximo que 183 

ocorre é a cobrança de uma inscrição irrisória para custear um evento/curso. Explicou que 184 

quando se faz um evento em que  se cobra  inscrição a única exigência é colocar na 185 

planilha da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 186 

(Fadepe) o valor que o coordenador irá arrecadar e pra onde o recurso será destinado. 187 

Afirmou que não há nenhuma obrigatoriedade de limite de valores para cada destino. Disse 188 

que como não há exagero na cobrança  não vê necessidade de se estipular um teto, 189 

inclusive ,porque as ações de extensão visam a um público que não teria condições de arcar 190 

com um curso caríssimo.No item IV "Evento" do Capítulo IV, a Prof.ª Ana Lívia falou que 191 

em Governador Valadares a Prof.ª Fernanda Cupertino questionou que nessa resolução 192 

deveria ter a descrição de cada tipo de evento, simpósio, congresso e etc. Segundo a Pró-193 

reitora, a Prof.ª Fernanda Cupertino avalia que o evento coordenado pode significar pontos 194 

para progressão docente, logo ela acha injusto que um congresso de quatro horas equivalha 195 

a um congresso de três dias. Dessa forma, a professora sugeriu que deveríamos descrever 196 

cada tipo de evento nesta resolução.  Entretanto,  a Senhora Pró-Reitora, relatou que no 197 

campus de Juiz de Fora foi debatido esse assunto durante o II Congresso de Extensão e que 198 

acharam  melhor ter uma resolução específica que descrevesse essas categorias. Todos os 199 
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conselheiros concordaram com esse encaminhamento. O Prof. Jordan de Souza fez um 200 

destaque no item V "Prestação de Serviço de Extensão" e  perguntou se grandes empresas 201 

poderiam apoiar financeiramente Projetos de Extensão. A Prof.ª Ana Lívia falou que esse 202 

tipo de ação não pode ser cadastrada na extensão, devendo ser institucionalizada no Centro 203 

Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT). Afirmou que com esse 204 

posicionamento estamos reforçando o caráter da extensão para um segmento populacional 205 

muito específico. Ratificou que há uma limitação do solicitante do serviço, sendo uma 206 

posição ideológica. Destacou que isso já havia sido debatido e que hoje a discussão está 207 

sendo aprofundada, e, que, caso os conselheiros quisessem modificar o texto, poderia haver 208 

novo debate. O Prof. Marcelo Silvério exemplificou que para o caso de um projeto de 209 

extensão precisar de patrocínio de uma instituição privada, isso pode ser feito por meio de 210 

chamamento público. Ele concluiu que isso é possível, sendo proibido a empresa ser 211 

tomadora direta dos serviços da extensão. O Prof. Marcelo Silvério questionou o limite de 212 

renda dos 3 salários mínimos per capta, pois o que se havia pensado no Congresso de 213 

Extensão era referenciar a legislação atual das cotas nesse item. Porém, a Prof.ª Ana Lívia 214 

justificou que após uma conversa com os Pró-reitores de Graduação, concluiu que não 215 

seria procedente fazer referência à lei de cota (até um salário mínimo e meio per capta), 216 

porque como se trata de prestação de serviço, a pessoa tem que pagar, e, na lei de cota, o 217 

limite de renda é para isentar a cobrança. Se essa lei for citada, não poderemos cobrar a 218 

prestação de serviço. Logo, colocou-se um limite maior de renda, de até 3 salários mínimos 219 

per capta, o que seria uma renda de 12mil reais mensais para uma família de 4 pessoas. A 220 

Prof.ª Ana Lívia ponderou que a prestação de serviço não poderia ser demandada por 221 

empresário, somente por microempreendedor individual (MEI). A Senhora Pró-reitora 222 

disse que na Comissão de Prestação de Serviço foi sugerido de se colocar 223 

microempresário, e ela disse que preferiu colocar microempreendedor, que tem um limite 224 

de renda bruta de 81mil reais anual. O Prof. Marcelo Silvério sugeriu que o limite de renda 225 

para pessoa física fosse igual ao do MEI, usando como referência a renda individual, e não 226 

a per capta. Dessa forma, houve mudança no texto. O Prof. Marcelo Silvério questionou 227 

quem seria o responsável por verificar a renda do solicitante do serviço. A Prof.ª Ana Lívia 228 

disse que o coordenador da ação irá encaminhar os documentos, inclusive  anexando ao 229 

formulário a comprovação de rendimentos. O prof. Marcelo Silvério perguntou se 230 

associações profissionais entrariam em organizações sociais. A Prof.ª Ana Lívia disse que 231 

sim, e que foi uma sugestão da procuradoria da UFJF. A Prof.ª Janaína de Oliveira 232 

perguntou se a informação dessa prestação de serviço oferecida pela UFJF  chega ao 233 

conhecimento dessa população de renda de até 3 salários mínimos. A Prof.ª Ana Lívia 234 

falou que sim, e deu como exemplo as demandas para análise de água e de leite 235 

apresentados pela comunidade à Farmácia Universitária e ao Departamento de Química. A 236 

respeito do § 5° o Prof. Jordan de Souza perguntou sobre o limite dos 10% para 237 

recebimento de bolsa mensal pelo servidor, se seria de maneira global ou por ação. A Prof.ª 238 

Ana Lívia disse que gostaria de estabelecer um valor para essa bolsa, porém que o único 239 

valor encontrado foi esse da resolução do Consu n° 26/2018. A Prof.ª Ana Lívia apontou  240 

que hoje temos um número pequeno de Prestação de Serviço na extensão. Por isso, 241 

poderíamos aprovar esta resolução nesses termos, e caso seja necessária alguma 242 

modificação no futuro, o tema será debatido no CONEXC novamente. O Prof. Marcelo 243 

Silvério sugeriu que o §4°do inciso V se transformasse em um parágrafo único, para se 244 

referir ao Capítulo IV como um todo. A Prof.ª Ana Lívia falou que não seria bom porque 245 

possibilitaria que o coordenador de um evento recebesse uma bolsa de mais de 2 mil reais 246 

por mês para trabalhar por uma semana. A Prof.ª Ana Lívia sugeriu que politicamente seria 247 

melhor que se mantivesse o §4° no mesmo lugar, para possibilitar que o recebimento da 248 

bolsa seja somente para prestação de serviço, e não para promover um curso/evento. Em 249 
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relação ao artigo 5°, o Prof. Marcelo Silvério questionou a exigência das atividades de 250 

extensão serem realizadas presencialmente para graduandos de cursos a distância. Logo, o 251 

texto foi alterado para que essa limitação seja somente para a atuação em 252 

programas/projetos. A Prof.ª Ana Lívia disse que discutimos os dois itens mais passíveis 253 

de mudança e que o restante dos itens são pontos mais consensuais, da legislação retirada 254 

do FORPROEX. A Prof.ª Ana Lívia perguntou se os conselheiros gostariam de fazer a 255 

leitura do documento desde o início ou se  ela podia entender como mesa que eles já 256 

haviam feito a leitura dos outros itens  e considerar os mesmos como aprovado. Todos 257 

conselheiros concordaram em considerar como aprovada a resolução. 2) Eleição de 258 

representantes do CONEXC para o Conselho Superior da UFJF, Conselho Setorial 259 

de Graduação e Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa: a Prof.ª Ana Lívia 260 

perguntou se algum conselheiro presente teria interesse em participar das reuniões do 261 

Conselho Superior (Consu), Conselho Setorial de Graduação (Congrad) e Conselho 262 

Setorial de Pós-graduação e Pesquisa (CSPP). Explicou que no Consu são necessários três 263 

representantes e, que para o Congrad e para o CSPP  é necessário um representante para 264 

cada, sendo que todos os assentos precisam de  suplentes. A Senhora Pró-Reitora lembrou 265 

que na gestão anterior foi escolhido para o Consu um representante de Governador 266 

Valadares e dois de Juiz de Fora. Em seguida, fez o encaminhamento para que a Prof.
a
 267 

Schirley Policário permanecesse como representante do campus de Governador Valadares 268 

no Consu, e todos aprovaram. Ela sugeriu o nome do Prof. Marconi de Moraes, que seria 269 

confirmado na próxima reunião do CONEXC. O Prof. Marcelo Carmo também foi eleito 270 

para ocupar a vaga de titular no Consu. Para o Congrad foram eleitos os nomes do Prof. 271 

Jordan de Souza como titular e como suplente a Prof.
a
 Andréia Francisco Afonso. Para o 272 

CSPP foi eleita como titular a Prof.
a
 Janaína Oliveira e houve a indicação do Prof. Neil 273 

Franco para a suplência, que deve ser confirmada na próxima reunião. A Senhora Pró-274 

Reitora destacou que no Congrad teremos que ser bem incisivos durante as discussões a 275 

respeito da curricularização no próximo ano. IV- Comunicações da plenária: A Senhora 276 

Pró-Reitora disse que caso não surja nenhuma pauta urgente, não haverá reunião ordinária 277 

do conselho no mês de dezembro. Disse que como em janeiro é mês de férias dos docentes 278 

e em fevereiro ela estará de férias, a próxima reunião será em março de 2019. Não havendo 279 

mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e encerrou 280 

a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 281 

 

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. Andréia Francisco Afonso  

2. Darlan de Oliveira Lula  

3. Gislaine dos Santos  

4. Janaína Gonçalves de Oliveira  

5. Jordan Henrique de Souza  

6. Marcelo Carmo Rodrigues  

7. Marcelo Silva Silvério  
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8. Nilza Lino da Silva  

9. Schirley Maria Policário  

 


