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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 09 (NOVE) DE AGOSTO DE 2017 2 

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

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

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

PITÁGORAS, NO CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 09 (nove) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 7 

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

sala de informática da Unidade Pitágoras, no Campus de Governador Valadares, para 9 

reunião ordinária do mês de agosto do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, 10 

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

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

Extensão Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), a Técnico-13 

administrativa Rafaela Andrade Savino de Oliveira (em substituição à Técnico-14 

administrativa Priscila Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC), a 15 

Técnico-administrativa do campus de Governador Valadares Devani Tomaz Domingues e 16 

os respectivos conselheiros: discente Vitor Furtado (representante do DCE); Prof. Samuel 17 

Rodrigues Castro (representante dos Coordenadores de Programas de Juiz de Fora); Prof. 18 

Luckas Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projetos da área Tecnologia e 19 

Produção); Prof. Gustavo Taboada Soldati (representante dos coordenadores de projetos da 20 

área Meio ambiente); Prof. Bruno Fuser (representante dos coordenadores de projetos da 21 

área Comunicação); Prof.
a
 Alice Mayer (representante dos coordenadores de projetos da 22 

área de Cultura); Prof. Otávio Eurico de Aquino Branco (representante do CONGRAD); 23 

Prof.
a
 Raquel Tognon (representante dos coordenadores de Programas do campus de 24 

Governador Valadares), Flávia Rodrigues Pereira (representante da comunidade Campus 25 

Governador Valadares), além dos membros da equipe da PROEX que participaram da 26 

elaboração da minuta a ser debatida: a Técnico-administrativa Aline Nery, o Gerente de 27 

ações de extensão Diogo Mendes Rodrigues e os bolsistas Eder Souza Martins e Isabela 28 

Rodrigues Silva. Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da 29 

presidência: A Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião com a apreciação das atas das 30 

reuniões dos dias 03 e 10 de julho, previamente enviadas para apreciação dos conselheiros 31 

por e-mail. A ata do dia 03 foi aprovada por unanimidade sem alterações; a do dia 10 32 

passará por correções na referência à representação de alguns conselheiros, bem como no 33 

registro de justificativas de ausência dos conselheiros Prof.ª Alice Mayer, Prof. Carlos 34 

Fernando da Cunha e Prof. Bruno Fuser, além da justificativa da presença do suplente José 35 

Alberto Gomes como representante da Pró-Reitoria de Cultura. A técnica Devani Tomaz e  36 

as Conselheiras Prof.ª Raquel Tognon e Flávia Rodrigues avisaram que acompanharam a 37 

presente reunião, mas que não puderam interagir com os demais membros por problemas 38 

técnicos com a energia elétrica e acesso à internet, no campus de Governador Valadares. A 39 

presidente leu as justificativas de ausências enviadas para a secretaria do CONEXC dos 40 

seguintes conselheiros: Prof.
a
 Raquel Fellet; Prof.

a
 Schirley Policário; Prof.

a
 Camila Vaz; 41 

Prof.
a
 Ana Rosa Picanço; Prof.

a
 Zuleyce Lessa; Rogério Silva. Em seguida, iniciaram-se os 42 

comunicados da presidência, com o informe de que estão vinculados à PROEX dois 43 

equipamentos: o Centro de Ciências e o Jardim Botânico. No que se refere à esse último, a 44 

presidente apresentou o novo diretor do Jardim Botânico, Prof. Gustavo Soldati, também 45 

conselheiro do CONEXC. Informou que, na sequência, na próxima reunião do Conselho 46 

Superior da UFJF, o professor seria lá apresentado pelo Reitor. A presidência informou 47 

ainda que a Diretoria de Relações Internacionais solicitou à PROEX que seja estudada a 48 

viabilidade de inserção dos alunos intercambistas da UFJF como voluntários de extensão a 49 

fim se integrarem melhor à comunidade externa e acadêmica, proporcionando uma 50 
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experiência significativa para todos os envolvidos. Informou que essa solicitação está em 51 

análise para sua execução. II- Edital de Apoio a Programas e Projetos de Extensão 52 

(Edital 08/2017): A Senhora Pró-Reitora apresentou para o Conselho que, 53 

recorrentemente, chega à PROEX, da parte de coordenadores de ações de extensão, a 54 

demanda por apoio que não se restrinja à concessão de bolsas. Assim, com o intuito de 55 

ampliar o apoio hoje concedido, a PROEX elaborou uma minuta de um Edital que pudesse 56 

contemplar tais demandas, como apoio para viagens (transporte e diárias), material de 57 

consumo e empréstimo de equipamentos. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra recuperou ainda a 58 

informação de que a previsão de apoio para participação de coordenadores de extensão no 59 

Congresso Ibero-Americano, ocorrido na Nicarágua entre os dias 05 e 09 de junho deste 60 

ano, não pôde ser atendida em sua totalidade, a exemplo do que foi feito em outras edições 61 

do evento, por falta de recebimento de recursos. Após a primeira reunião com interessados 62 

em participar do congresso, definiu-se que, pelo menos, uma pessoa de cada campus 63 

deveria representar a UFJF e trazer os resultados dos debates para compartilhar com os 64 

demais coordenadores. Entretanto, após a realização do evento, já no segundo semestre, a 65 

PROEX recebeu recursos atrasados que deram origem à minuta de edital de apoio que seria 66 

debatida naquele momento.  Em seguida, abriu-se espaço para o debate da minuta. A 67 

Conselheira Alice Mayer pediu a palavra para dizer que gostaria de registrar que a Pró-68 

Reitoria perdeu oportunidade de consultar conselho antes da tomada de decisão sobre a 69 

política do edital e de registrar também o lamento da necessidade de mais um edital, uma 70 

vez que não há recursos para desenvolver todas as ações, além de apontar a necessidade de 71 

debate sobre o período de vigência das ações e as necessidades que surgem fora de 72 

planejamento. O Conselheiro Bruno Fuser pediu a palavra para solicitar que, sendo o 73 

conselho um órgão deliberativo, no futuro, novas iniciativas sejam debatidas antes da 74 

elaboração de uma minuta. A Senhora Pró-Reitora esclareceu que a Pró-Reitoria está 75 

aberta ao debate, mas reiterou o posicionamento da gestão em tratar da distribuição de 76 

recursos de apoio às ações de extensão por meio de editais. No caso em tela, tratava-se de 77 

uma ação que buscava atender uma demanda real, recorrentemente apresentada pelos 78 

coordenadores e que, havendo possibilidade de uso de recursos financeiros por parte dos 79 

coordenadores, sua distribuição deveria ser organizada para evitar que alguns deles fossem 80 

privilegiados em detrimento de outros, como ao longo dos anos de existência da PROEX 81 

vem ocorrendo. Afirmou existirem situações em que os coordenadores procuram 82 

individual e isoladamente a PROEX, solicitando recursos que são distribuídos sem critérios 83 

debatidos e sem publicização da possibilidade desse acesso a todos os coordenadores. Tal 84 

fato, afirmou a presidente, contribui para que não haja democratização do acesso e 85 

transparência no uso dos recursos. Dessa forma, a Pró-Reitoria defende a política do edital 86 

e pretende que esse procedimento seja feito duas vezes ao ano, a fim de apoiar atividades 87 

de extensão que possam ser realizadas ao longo de todo ano. O Conselheiro Gustavo 88 

Soldati perguntou se, caso nem todos solicitassem o teto permitido, o que seria feito com o 89 

excedente. O Conselheiro Luckas Sabioni perguntou por que a cota de Governador 90 

Valadares para o edital Boa Vizinhança Rio Doce atenderia somente a uma ação. A Prof.ª 91 

Ana Lívia Coimbra esclareceu que, nesse caso, foi aplicada uma regra de 92 

proporcionalidade entre os projetos aprovados no edital Boa Vizinhança - Juiz de Fora e 93 

Boa Vizinhança - Rio Doce. Como há menos propostas cadastradas no edital de 94 

Governador Valadares, foi destinada uma cota para ser pleiteada pelos projetos desse 95 

edital. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra esclareceu ainda que, a partir das ações executadas 96 

dentro do edital específico, caso os quinze contemplados não solicitem o teto orçamentário 97 

permitido para cada cota, mais solicitações serão contempladas, seguindo a ordem de 98 

classificação. Acrescentou ainda que as cotas apresentadas na minuta do edital foram 99 

distribuídas proporcionalmente à quantidade de programas e projetos aprovados nos editais 100 
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03/2016, 01/2017, 02/2017, 03/2017, 05/2017, que são exclusivamente as ações de 101 

extensão que serão contempladas pela minuta em análise. O Conselheiro Gustavo Soldati 102 

argumentou que essa forma de definição por cota pode incentivar que o coordenador 103 

solicite o valor total possível (dois mil reais), independentemente de suas necessidades. O 104 

Conselheiro Bruno Fuser interveio e disse que não via como fazer de outra forma, nesse 105 

momento. Sugeriu, ainda, que ficasse mais explícito no texto que, caso o valor destinado 106 

àquele projeto não seja totalmente usado, poderá ser remanejado para outro projeto. A 107 

Conselheira Alice Mayer solicitou que, no item 4.2, fosse colocada a expressão “recurso 108 

em espécie”. O Conselheiro Luckas Sabioni sugeriu a retirada da expressão “da ordem” do 109 

formulário. O Conselheiro Bruno Fuser apontou a necessidade de correções na flexão de 110 

gênero – prezado(a) coordenador(a)  – e o acréscimo do edital 03/2016 – Interface com a 111 

pesquisa – entre os que podem pleitear apoio. O conselheiro Samuel Castro perguntou se é 112 

possível custear lanches por meio deste edital. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra esclareceu que 113 

essa possibilidade não foi apresentada na minuta, pois não havia licitação que 114 

possibilitasse esse tipo de apoio. Os conselheiros sugeriram que esse item seja incluído nas 115 

próximas licitações da universidade. A Senhora Pró-Reitora indicou que na elaboração dos 116 

próximos editais seja utilizado o seguinte  parâmetro a fim de dar tratamento igualitário às 117 

ações desenvolvidas em ambos os campi: a licitação de materiais ou serviços deve atender 118 

aos dois campi. A Conselheira Alice Mayer perguntou sobre a possibilidade de pagamento 119 

de pró-labore. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra explicou que a Pró-Reitoria de planejamento 120 

tem adotado a política de reduzir o pagamento de pró-labore, efetuando-o em ações 121 

estritamente imprescindíveis e em atividades que não podem ser desenvolvidas por 122 

membros do corpo de servidores da universidade. O Conselheiro Luckas Sabioni 123 

questionou o prazo de submissão ao edital no período de férias do Campus de Governador 124 

Valadares. A Senhora Pró-Reitora explicou que, nesse edital, teve que atender à 125 

necessidade dos prazos da universidade para utilização dos recursos em tempo hábil. Caso 126 

isso não fosse feito, não seria possível executá-los. Decidiu-se, então, que o edital será 127 

lançado no dia 11/08 e o prazo de inscrição será antecipado para o dia 14/08, a fim de 128 

contemplar o fim do período letivo do Campus de Governador Valadares. O Conselheiro 129 

Luckas Sabioni questionou novamente o fato de a cota ser dividida por nota, o que poderá 130 

inviabilizar a solicitação para todos. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra pontuou que, no 131 

momento, esse seria o critério mais objetivo e viável de análise e classificação das 132 

solicitações, visto que os projetos e programas que pleiteariam apoio passaram por uma 133 

análise de mérito por avaliadores em seus respectivos editais de origem, além de permitir 134 

maior agilidade na publicação de resultados. A Conselheira Alice Mayer questionou o item 135 

de classificação, que indica que conselheiros participarão da análise das solicitações feitas 136 

por meio do edital em debate. A Senhora Pró-Reitora esclareceu que os técnicos da 137 

PROEX fariam essa análise, visto que não seria feito análise de mérito, mas de 138 

classificação por nota já atribuída, e solicitou que essa informação fosse corrigida na 139 

minuta. A Conselheira Alice Mayer questionou o item de titulação como critério de 140 

desempate e foi definido que esse critério será retirado. Fechadas as questões sobre a 141 

minuta, o edital foi aprovado. Em seguida, abriu-se a plenária para os informes dos 142 

conselheiros. A conselheira Alice Mayer sugeriu que fosse aberta a possibilidade de 143 

discutir apoio a cursos e eventos de extensão. O Conselheiro Otávio Branco ponderou que 144 

o edital, de certa forma, já está definindo quem será contemplado com a verba, dada a 145 

classificação por nota, mas que, caso seja recebida verba oriunda de emenda parlamentar 146 

(cuja possibilidade foi informada pela presidente), seu uso seja discutido no conselho. Em 147 

sua fala, elogiou o trabalho do Centro de Ciências e do Jardim Botânico, ambos 148 

equipamentos atualmente administrados pela PROEX. A Senhora Pró-Reitora agradeceu e 149 

em reposta ao posicionamento do conselheiro em relação à verba oriunda de emenda 150 
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parlamentar, a Senhora Pró-Reitora informou que a PROEX já tem o orçamento liberado, 151 

mas não os recursos financeiros liberados e afirmou que será convocada reunião 152 

extraordinária para debater especificamente o uso da emenda parlamentar, de autoria da 153 

Deputada Margarida Salomão. III – Comunicações do plenário: Sem comunicações a 154 

serem feitas nesse item, a Senhora Pró-Reitora concluiu a reunião com um reconhecimento 155 

público ao trabalho da Técnico-administrativa Aline Nery, da sua equipe de bolsistas e de 156 

todos os técnicos da PROEX, que se envolveram na elaboração da minuta apresentada, 157 

iniciativa inédita na UFJF. Não havendo considerações, a Senhora Presidente agradeceu a 158 

presença de todas e todos e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que 159 

transcrevo, dato e assino. 160 

 

Profa. Ana Lívia de Souza Coimbra                             

Pró-Reitora de Extensão 
 

  

Rafaela Andrade Savino de Oliveira 

p/Secretária Executiva do Conselho 

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