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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE ABRIL DE 2 

2019 (DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NA SALA DE 3 

WEBCONFERÊNCIAS DO CGCO, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA E NA SALA 4 

DE REUNIÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE GOVERNADOR 5 

VALADARES. 6 

Aos 29 (quinze) dias do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 7 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de abril 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 em exercício, a Assistente em Administração Rafaela 11 

Andrade Savino de Oliveira Peters (secretária geral do CONEXC), a Técnica em Assuntos 12 

Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora Priscila Gonçalves de Souza Salvati 13 

(secretária executiva do CONEXC), e os conselheiros Rogério da Silva (representante do 14 

Sintufejuf); o TAE Conrado Janevain Braga (representante suplente do Congrad); Ramon 15 

Esteves dos Reis Almeida (representante discente indicado pelo DCE); Prof.ª Ana Rosa 16 

Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof.ª Andréia Francisco Afonso 17 

(representante dos coordenadores de projetos da área de Educação); Prof. Marcelo Silva 18 

Silvério (representante de Coordenadores de Projetos da área de Saúde); Prof. Marconi 19 

Fonseca de Moraes (representante dos coordenadores de projetos da área Meio Ambiente); 20 

Prof.ª Schirley Maria Policário (representante de Coordenadores de Programa do Campus 21 

Governador Valadares); TAE Devani Tomaz Domingues (representante de Coordenadores 22 

de Projetos da área Trabalho); Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira (representante de 23 

Coordenadores de Projetos da área de Tecnologia e Produção); Prof.ª Gislaine dos Santos 24 

(representante de Coordenadores de Programas do Campus Juiz de Fora); Maria do Carmo 25 

Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus 26 

Juiz de Fora). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da presidência: 27 

a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião lendo as justificativas de ausência dos seguintes 28 

conselheiros: Prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de 29 

Projetos da área de Cultura); Prof. Willsterman Sottani Coelho (representante suplente de 30 

Coordenadores de Projetos da área de Cultura; Prof.ª Ivana Lúcia Damásio Moutinho 31 

(representante de Coordenadores de Projetos da área de Comunicação); Prof. Marcelo 32 

Carmo Rodrigues (representante de coordenadores de projeto da área de Direitos Humanos 33 

e Justiça); Prof.ª Cláudia de Albuquerque Thomé (representante suplente de 34 

Coordenadores de Projetos da área de Comunicação) II – Aprovação da ata da reunião 35 

do dia 15 de março: A Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião agradecendo a participação 36 

de todos os presentes e consultando aos conselheiros sobre a participação do estagiário do 37 

Instituto Dom Orione, que está acompanhando a representante de beneficiários  Maria do 38 

Carmo, o que foi aprovado. Em seguida, passou-se para a aprovação da ata da reunião do 39 

dia 15 de março, que foi aprovada por unanimidade. III- Leitura do expediente e 40 

comunicações da presidência: A Senhora Pró-Reitora leu as pautas da reunião e em 41 

seguida pontuou os informes da presidência. O primeiro informe foi sobre a Comissão de 42 

curricularização, composta por membros do CONEXC e do Congrad e sobre a  minuta de 43 

resolução que estão elaborando que descreve o que é extensão, as formas de inserção da 44 

extensão nos currículos, suas modalidades entre outros tópicos.  A Senhora Pró-Reitora  45 

explicou que esta minuta está sendo apreciada pela comissão e será debatida nas unidades 46 

de ensino da UFJF dos dois campi a fim de normatizar as formas de contabilizar os 10% de 47 

carga horária de extensão no currículo dos discentes. Ressaltou que a expectativa é que em 48 

novembro a resolução esteja finalizada. Especificou  que esse documento irá orientar a 49 
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reformulação dos currículos das turmas dos cursos de graduação da UFJF que iniciarão em 50 

2021. O prof. Marconi de Moraes questionou se já não poderíamos inserir a carga horária 51 

de extensão nos currículos no ano de 2020, até mesmo para ir testando como vai funcionar.  52 

A profa. Ana Lívia respondeu que já tem cursos que estão em fase de reformulação do 53 

Projeto Pedagógico de Curso e que já irão pensar na inserção, mas a obrigatoriedade é só 54 

em 2021. O segundo informe foi sobre o aparecimento da onça no Jardim Botânico (JB), 55 

que pertence à Pró-reitoria de Extensão. A profa. Ana Lívia fez um histórico sobre o 56 

Jardim, que é um fragmento de Mata Atlântica, que se iniciou com movimento contrário à 57 

construção de um condomínio na área. A senhora pró-reitora explicou que houve um 58 

movimento de grande proporção organizado por organizações ambientais, prefeitura, 59 

câmara de vereadores e da população na cidade, à época, no qual vários deputados se 60 

uniram para direcionar recursos de emenda parlamentar para comprar a área. A área foi 61 

comprada pela UFJF, com o objetivo de se tornar um Jardim Botânico. A senhora Pró-62 

reitora explicitou que no primeiro momento o JB foi idealizado, com a previsão de 63 

instalação de um teleférico e trenó da montanha. A despeito de todos os imbróglios 64 

judiciais que existem e que envolvem esses equipamentos, a equipe gestora do  JB 65 

enxerga-o como espaço de pesquisa, ensino e extensão. Para além dessa articulação, a 66 

compreensão da gestão é que o JB este tem que ser um espaço de sala de aula para os 67 

alunos da UFJF, para trabalho de campo e de elaboração de pesquisas, bem como, um 68 

espaço que atenda a população de Juiz de Fora a partir da convivência com o meio 69 

ambiente e visitas guiadas com foco na Educação Ambiental. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou 70 

que o projeto estrutural do Jardim foi refeito, uma vez que, num primeiro momento, previa 71 

uma estrutura de grande monta, entre outros aparatos que não condizem com a realidade 72 

financeira da universidade. Este projeto foi refeito pela  Proinfra com os recursos técnicos 73 

da própria universidade. A Prof.ª Ana Lívia relatou que o Jardim foi aberto no dia 12/04 e 74 

que na noite do dia 23/04 foi informada pelo Diretor do JB sobre a aparição de uma onça 75 

no local. Destacou que o fato trouxe preocupação por se tratar de um exemplar de onça-76 

pintada, o que seria um acontecimento raro, tanto sob o ponto de vista histórico quanto 77 

biológico. Explicou que em nossa região não há registro do aparecimento dessa espécie há 78 

pelo menos 80 anos.  Dessa forma, esclareceu que a decisão imediata da administração foi 79 

fechar o local, antes mesmo de ouvir a opinião de um especialista. Ressaltou que, em 80 

seguida, o diretor do Jardim Botânico entrou em contato com o prof. Arthur Andriolo do 81 

ICB, que é especialista em comportamento animal de mamíferos, e que o mesmo 82 

confirmou que deveria mesmo haver o fechamento imediato do Jardim. A senhora pró-83 

reitora pontuou que o especialista explicou que esse animal tem hábito crepuscular e 84 

noturno, porém que não tinha como garantir que com fome ele não fosse se movimentar 85 

durante o dia, principalmente crianças. O Cemap, Instituto Chico Mendes (ICMBio) foi 86 

acionado para que enviasse um técnico especializado para fazer um estudo e um relatório  87 

sobre o acontecido em conjunto com outros professores da UFJF durante o último fim de 88 

semana. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou que todos os órgãos ambientais (IBAMA, IEF, 89 

Polícia Militar Ambiental e Secretaria Municipal de Meio Ambiente) e o corpo de 90 

instrução do exército, Polícia Militar que atuam no município foram informados sobre esse 91 

fato e organizou um comitê interinstitucional para tratar da questão. Relatou que a 92 

preocupação da gestão é proteger a comunidade e não de fazer um alarde excessivo sobre 93 

este fato. Entretanto, esclareceu que, também, não pode transmitir que é uma situação 94 

sobre controle e que não há perigo. A Prof.ª Ana Lívia pontuou que, hoje, haveria uma 95 

reunião com a comunidade do entorno para esclarecer sobre a aparição do animal. A pró-96 

reitora afirmou que enquanto unidade gestora do JB garante que está mantendo os 97 

princípios de respeitar os vizinhos do Jardim Botânico, de conversar com eles sobre os 98 

nossos problemas e encaminhamentos e ao mesmo tempo respeita os sujeitos institucionais 99 
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que tratam da área. Justificou que isso se deve pelo fato da área da Mata do Krambeck ser 100 

muito maior que a área do JB, e, que a onça também se movimenta por aquele espaço, 101 

então a responsabilidade sobre esse problema tem que ser compartilhada. Ponderou que 102 

essa notícia tomou grandes proporções na mídia.  O TAE Conrado Janevain indagou se os 103 

funcionários do JB estão indo trabalhar ou se tiveram que mudar de local de trabalho. A 104 

Prof.ª Ana Lívia esclareceu que os vigilantes estão trabalhando de forma protegida e que 105 

foram instaladas armadilhas e câmeras para monitorar o hábito do animal. O prof. Marconi 106 

de Moraes questionou a respeito das estratégias para pensar a reabertura do JB de forma 107 

segura. A Prof.ª Ana Lívia explicou que o JB será reaberto, porém, isso só acontecerá 108 

quando puder ser realizado com total segurança. A Prof.ª Ana Lívia destacou que o prof. 109 

Arthur Andriolo e o prof. Pedro Nobre estão liderando uma equipe de estudo e irão 110 

requisitar alguns professores de diversas unidades da UFJF, que tenham interesse em 111 

contribuir nessa força-tarefa, à medida em que for necessário. III – Ordem do dia   1. 112 

Proposições que independem de parecer: Estabelecimento de critérios para a 113 

participação no XV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Extensión 114 

Universitaria: A Prof.ª Ana Lívia esclareceu que todos os coordenadores de programas e 115 

projetos receberam o e-mail informando o auxílio para a ida de seis coordenadores do 116 

campus de Juiz de Fora e três do campus de Governador Valadares ao Congresso 117 

Latinoamericano da Extensão que acontecerá no Paraguai. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou que 118 

o e-mail continha os três critérios que os coordenadores teriam que atender para 119 

manifestarem interesse: 1º) ser coordenador de programa/projeto finalizado em 2018 ou 120 

atualmente em vigor, ou seja, não pode ser outro membro da equipe do projeto;  2º) ter 121 

resumo aprovado pela Comissão Científica do evento, exclusivamente na 122 

modalidade Comunicação Oral e 3º) não ter participado do XIV Congresso Latino-123 

Americano de  Extensão Universitária, realizado em 2017 na Nicarágua. Além disso, a pró-124 

reitora reiterou que o prazo para responder o e-mail é até o dia 03/05. A Prof.ª Ana Lívia 125 

explicou que com esses critérios poderá haver empate e propôs duas alternativas: a 126 

primeira seria estabelecer critérios de desempate na presente reunião; e a segunda seria 127 

convocar uma reunião extraordinária para criar esses critérios, após finalizada as 128 

manifestações de interesse dos coordenadores. O TAE Conrado indagou se um técnico 129 

administrativo poderia pleitear o auxílio da Proex para o congresso. A Prof.ª Ana Lívia 130 

respondeu que sim, caso ele seja coordenador de programa/projeto de extensão. O prof. 131 

Marconi de Moraes ponderou que considera importante a participação dos Técnicos 132 

Administrativos da Proex nos congressos da Extensão, independente de ser coordenador de 133 

projeto, pois traria experiências para o trabalho deles na universidade. A Senhora pró-134 

reitora propôs para o conselho a criação de uma nova vaga para a ida de um técnico da 135 

Proex ao Congresso do Paraguai o que todos concordaram. A Prof.ª Ana Lívia explicou 136 

que irá conversar com a equipe da Gerência de Ações de Extensão para ver qual servidor 137 

teria interesse em participar do congresso. A profa. Janaína de Oliveira sugeriu que a 138 

avaliação segundo a nota do artigo aprovado no congresso poderia ser um parâmetro. A 139 

Prof.ª Ana Lívia ponderou que esse parâmetro não pode ser usado, pois, geralmente a 140 

resposta dos congressos de extensão é "aceito" ou "não aceito". A profa. Andréia sugeriu 141 

como um dos critérios a pontuação do programa/projeto obtida no edital de origem. A 142 

profa. Gislaine dos Santos questionou se o prazo do dia 03/05 será mantido ou estendido. 143 

A Prof.ª Ana Lívia afirmou que será mantido esse prazo, e que não precisa ter a resposta de 144 

aceite do resumo para manifestar o interesse de ir ao congresso. A profa. Gislaine dos 145 

Santos sugeriu como outro critério a quantidade de projetos que o coordenador  teve até o 146 

momento. A Prof.ª Ana Lívia ponderou que estipular o quantitativo é um pouco 147 

problemático, pois há professores que têm projetos de treinamento profissional, de 148 

iniciação científica, lecionam na pós-graduação e não têm tempo hábil para coordenar mais 149 
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de um projeto de extensão. Prosseguiu ponderando que é muito complicado estipular essa 150 

questão quantitativa uma vez que existem outros determinantes, para além do querer do 151 

professor, que  dependem das condições objetivas de trabalho que ele possui. Quanto à 152 

nota obtida no edital, considera adequado, pois, caso ocorra o empate, serão usados os 153 

critérios de desempate contidos nos editais da extensão, que são: 1) maior nota obtida nos 154 

seguintes quesitos, em ordem decrescente: relação com a sociedade e impacto social; 155 

relação com o projeto pedagógico do curso dos discentes a serem vinculados ao projeto; 2) 156 

maior titulação do coordenador do projeto; 3) maior tempo em exercício do coordenador 157 

na UFJF. Explicou que, se, após a divulgação do resultado, se houver casos omissos, esses 158 

serão discutidos em reunião extraordinária do CONEXC. A profa. Gislaine dos Santos 159 

ponderou que enxerga o critério de tempo de universidade como uma questão complicada, 160 

pois não garante que o professor mais antigo tenha mais ações de extensão do que um 161 

professor mais novo na instituição.  A Prof.ª Ana Lívia explicou que esse será o último 162 

critério, logo não terá um peso tão importante, será usado para desempate. A Prof.ª Ana 163 

Lívia ressaltou que nesses três anos tem tentado mudar uma cultura no sistema de 164 

aprovação dos projetos da extensão, com intuito de colocar a extensão em outro patamar. 165 

Afirmou que a reformulação dos editais e a avaliação por dois pareceristas fez com que a 166 

qualidade dos projetos de extensão melhorassem, mudando o estigma de que qualquer 167 

projeto apresentado seria aprovado pela Proex. 3) Representação suplente do CONEXC 168 

para o Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa: a  Prof.ª Ana Lívia explicitou 169 

que a profa. Ana Rosa Picanço tinha sido eleita na última reunião para nos representar no 170 

CSPP, porém não se atentou para o fato de que ela já possuía assento no mesmo. Dessa 171 

forma, a senhora pró-reitora consultou aos presentes se alguém teria interesse em participar 172 

do CSPP. Como não houve manifestação, a Prof.ª Ana Lívia sugeriu que se fizesse uma 173 

consulta por e-mail para ver se algum conselheiro manifesta o interesse em ocupar o 174 

assento de suplente no CSPP e que esse ponto seria discutido na próxima reunião. IV- 175 

Comunicações da plenária: O TAE Conrado Janevain questionou sobre a questão da 176 

representação do Congrad, se ele poderia se candidatar para titular na próxima reunião do 177 

mesmo. A Senhora pró-reitora respondeu que essa questão deveria ser resolvida dentro do 178 

Congrad. A Profª. Ana Lívia encerrou a reunião ressaltando que é preciso defender a 179 

extensão nos outros espaços da universidade, como Consu, CSPP e Congrad para buscar o 180 

seu fortalecimento. Destacou que será encaminhada, por e-mail, uma proposta de 181 

calendário para as reuniões do Conexc, compreendidas de maio a dezembro, reiterando que 182 

o melhor dia para as reuniões é a segunda-feira à tarde, conforme levantamento realizado 183 

anteriormente. O representante do Sintufejuf, Rogério da Silva, sugeriu que se fizesse uma 184 

nota em defesa dos cursos de filosofia e sociologia, tendo em vista que em que estamos em 185 

um momento de ataques contra as universidades. A Prof.ª Ana Lívia encaminhou que o 186 

conselho aprovasse o espírito da nota e a Proex fizesse a redação.  Todos concordaram com 187 

o encaminhamento. A conselheira Maria do Carmo ressaltou a importância dos projetos do 188 

Programa Boa Vizinhança que acontecem no Instituto Dom Orione. Não havendo mais 189 

considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a 190 

reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 191 

 

 

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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