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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 19 (DEZENOVE) DE DEZEMBRO 2 

DE 2017 (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. 5 

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 6 

(quatorze) horas reuniram-se, na sala de webconferência, no campus de Juiz de Fora para 7 

reunião ordinária do mês de dezembro do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, 8 

regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, Prof.
a
 9 

Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Coordenadora de Ações de 10 

Extensão, Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), a Técnica em 11 

Assuntos Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora Priscila Gonçalves de 12 

Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), e os conselheiros: Prof. Gustavo 13 

Taboada Soldati (representante dos coordenadores de projetos da área Meio de ambiente); 14 

Prof.
a
 Alice Mary Monteiro Mayer (representante dos coordenadores de projetos da área de 15 

Cultura); Prof. Luís Carlos Lira (representante suplente do CONGRAD); Prof.ª Ana Rosa 16 

Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante 17 

dos coordenadores de projetos da área de Educação); Prof. Samuel Rodrigues Castro 18 

(representante dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); Prof.ª Letícia Maria de 19 

Araújo Zambrano (representante suplente dos coordenadores de Projeto da área Tecnologia 20 

e Produção); Prof. José Alberto Gomes de Pinho Neves (representante suplente da área de 21 

Cultura); Nilza Lino da Silva (representante suplente do Sintufejuf); Iago do Nascimento 22 

(representante discente indicado pelo DCE). Devido a problemas técnicos não foi possível 23 

a participação do campus de Governador Valadares nessa reunião. Foram justificadas as 24 

ausências dos conselheiros: Prof.ª Schirley Maria Policário (representante de 25 

coordenadores de projeto da área Trabalho); Prof. Jordan Henrique de Souza (representante 26 

suplente de coordenadores de Projeto da área Trabalho);  Prof. Bruno Fuser (representante 27 

dos coordenadores de projetos da área de Comunicação); Prof. Luckas Sabioni Lopes 28 

(representante dos coordenadores de projetos da área de Tecnologia e Produção); Rogério 29 

da Silva (representante do Sintufejuf); Prof.ª Camila Teixeira Vaz (representante de 30 

Coordenadores de Programa do Campus Governador Valadares); Prof.ª Raquel Tognon 31 

Ribeiro (representante suplente de Coordenadores de Programa do Campus Governador 32 

Valadares); Flávia Rodrigues Pereira (representante da comunidade do Campus 33 

Governador Valadares); Prof.ª Ellen Cristina Carmo Rodrigues (representante de 34 

coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça); Prof.ª Juliana Perucchi 35 

(representante suplente de coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça). 36 

Ordem do dia: I – Aprovação da ata da reunião do dia 04 de outubro: a Senhora Pró-37 

Reitora iniciou as atividades do dia com a leitura das justificativas de ausência à presente 38 

reunião. II – Leitura do expediente e comunicações da presidência: a Senhora Pró-39 

Reitora iniciou a reunião apresentando o novo representante do DCE e o representante 40 

suplente do CONGRAD, Prof. Luís Carlos Lira. Sugeriu que se fizesse uma moção ao 41 

CONGRAD em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Prof. Otávio Branco 42 

(representante do CONGRAD no CONEXC) e que essa moção fosse enviada e lida na 43 

próxima reunião do CONGRAD. A proposta foi aprovada pelo plenário. Em seguida 44 

submeteu à aprovação da plenária a ata da reunião do dia 04 de outubro que foi aprovada 45 

pelos presentes. A Prof.ª Alice fez observação das pautas que estavam previstas para ser 46 

discutidas nas últimas reuniões do CONEXC, como representação discente no Conselho de 47 

Extensão e Cultura e publicização das deliberações do CONEXC e que não foram 48 

debatidas. A Senhora Pró-Reitora respondeu que esses pontos de pauta serão discutidos nas 49 

reuniões futuras. Falou sobre o FORPROEX que ocorreu em 15/11 em Florianópolis e que 50 
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a Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa e o Gerente de Ações de Extensão Diogo Mendes 51 

Rodrigues participaram representando a pró-reitora. A Prof.
a 
Fernanda relatou os principais 52 

pontos debatidos, entre eles: avanços na curricularização, cobrança na prestação de 53 

serviços nas universidades, a proposta de um movimento a ser feito em março em Brasília 54 

contra o fim do Proext. A Senhora Pró-Reitora apresentou que a curricularização da 55 

extensão será inserida como diretriz no Conselho Nacional de Educação. Ressaltou a 56 

importância desse assunto ser debatido no CONEXC, principalmente dentro da comissão 57 

formada para debater esse assunto. A Senhora Pró-Reitora informou que haverá uma 58 

audiência pública em fevereiro na Câmara dos Deputados em Brasília sobre a Extensão em 59 

que ela irá participar. Falou sobre a internacionalização da extensão para que os alunos 60 

tenham experiência em outros países, principalmente dentro da América Latina. A Prof.ª 61 

Ana Lívia falou sobre a reunião da Andifes que ocorreu semana anterior à presente 62 

reunião. Destacou a situação ocorrida na UFMG em que o reitor foi conduzido 63 

coercitivamente para prestar depoimento sobre um processo. Segundo ela, o reitor disse 64 

que os seus direitos civis haviam sido violados e que a UFMG nunca se curvou para o 65 

arbítrio. A pró-reitora concluiu que foi uma atitude arbitrária em que a Andifes se 66 

posicionou contra e da importância da universidade se aproximar mais da população para 67 

que a sociedade nos defenda e apoie como instituição pública e importante para a 68 

sociedade brasileira. Relatou também que será acesa uma pira na UFMG em homenagem 69 

aos reitores. O Prof. Gustavo Taboada Soldati pediu um informe sobre aprovação da 70 

minuta da resolução sobre a cobrança de cursos Lato sensu. A Prof.ª Ana Lívia informou 71 

que ficou acordado na reunião do CONSU que isso será discutido pela comunidade 72 

acadêmica e, após 45 dias do início do período letivo, voltará para este conselho. Informou 73 

que essa resolução não diz respeito aos cursos de extensão. O Prof. Gustavo Taboada 74 

Soldati sugeriu que se colocasse na pauta de reunião do CONEXC a minuta dessa 75 

resolução. A seguir a Prof.ª Ana Lívia leu as justificativas de ausência. III – Ordem do 76 

dia – 1.1) Representação do CONEXC junto ao CSPP: A Senhora Pró-Reitora abriu 77 

para os conselheiros presentes se indicarem para ser representantes no CSPP. Falou que 78 

conversou com o Prof. Jordan e que ele havia aceitado ser o representante titular. Para a 79 

suplência ela sugeriu o nome da Prof.ª Letícia Zambrano e a mesma aceitou o convite. Os 80 

membros aceitaram a sugestão de nomes. 1.2) Representação do CONEXC junto ao 81 

CONGRAD: A Senhora Pró-Reitora sugeriu que essa representação no CONGRAD fosse 82 

retirada entre os membros do CONEXC que fazem parte da comissão de curricularização 83 

da extensão, que seriam as professoras Schirley Policário e Raquel Lawall, que por sua vez 84 

aceitaram participar. 1.3) Indicação de discentes para compor comissões do CONEXC: 85 

A Senhora Pró-Reitora sugeriu  a inclusão dos discentes Iago do Nascimento Silva e 86 

Mylena Palermo de Melo para representarem os estudantes na comissão de 87 

curricularização da extensão. O discente Iago, que estava presente na reunião, aceitou e iria 88 

comunicar a outra discente sobre essa indicação para ver se ela aceitaria. Após essas 89 

indicações ficou definido que com a saída do Prof. Otávio Branco do CONGRAD, o Prof. 90 

Luís Carlos Lira seria o representante titular do CONGRAD no CONEXC. 2.1) Processo 91 

nº 24885/2017-51  minuta do próximo edital de extensão em interface com a pesquisa: 92 

A Senhora Pró-Reitora justificou a abertura desse segundo edital devido a uma luta 93 

histórica de se articular a prática investigativa à extensão.  Como uma orientação política 94 

dessa administração há o estímulo desse edital de projetos de extensão em interface com a 95 

pesquisa. Falou dos estudantes que estão envolvidos em projetos de pesquisa e que estão 96 

partindo para a ação de fato. Reforçou a importância de se monitorarem esses projetos para 97 

saber se essa articulação de pesquisa e extensão tem sido eficaz de fato. O Prof. Samuel 98 

Rodrigues Castro fez a leitura do parecer do edital de extensão em interface com a 99 

pesquisa, com suas sugestões de modificação no edital. O Prof. Samuel Rodrigues Castro 100 
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falou que as sugestões contemplaram detalhes e alguns erros de redação, e, que, ao edital, 101 

deveria ser acrescido o item "Do processo de avaliação e monitoramento" onde seria 102 

descrito que os projetos aprovados nesse edital participarão obrigatoriamente de processo 103 

de avaliação e monitoramento das ações para fins de produção de indicadores que 104 

destaquem a interface entre a extensão e a pesquisa. Em seguida passou-se para a discussão 105 

do parecer pela plenária. A Prof.ª Ana Lívia começou falando do  item 11 que fala sobre a 106 

entrega do relatório final, defendendo a manutenção desse item, indo ao encontro do 107 

parecerista. Após o debate, a plenária concordou, porém que esse item fosse transferido 108 

para o item "4.1 Do coordenador". O segundo ponto analisado foi o item "9. Cronograma": 109 

nesse item o parecerista sugere a inclusão de período para entrega do relatório final dos 110 

projetos aprovados neste Edital (09/2017). Em seguida, abriu-se para aprovação das 111 

mudanças sugeridas pelo Prof. Samuel Rodrigues Castro, e, com (1) uma abstenção e (9) 112 

nove votos a favor o edital foi aprovado. IV- Comunicações do plenário: A Senhora Pró-113 

Reitora falou do evento da área temática Comunicação coordenado pelo Prof. Bruno Fuser 114 

que ocorreu em novembro em que foi discutida a extensão articulada à pesquisa. Falou 115 

também da importância da aprovação desse edital no dia de hoje para se fortalecer a 116 

relação desses dois pilares da universidade. A Prof.ª Ana Lívia disse que o conselheiro 117 

representante da comunidade de Juiz de Fora Carlos Alberto de Freitas justificou sua 118 

ausência no decorrer da reunião. A Prof.ª Letícia Zambrano falou da importância do rigor 119 

trazido pela pesquisa que ajuda a orientar as atividades extensionistas, que se adaptem às 120 

atividades de campo e às pessoas da comunidade. E que trabalhar em conjunto enriquece o 121 

trabalho nos projetos. A Prof.ª Ana Lívia falou que a extensão tem esse poder de mudar a 122 

realidade da comunidade para não tratá-los meramente como objeto de uma pesquisa, e, 123 

sim, como sujeitos. A Prof.ª Ana Lívia abriu para a plenária fazer as comunicações e 124 

informes. O Prof. Luís Carlos Lira perguntou sobre o recurso da emenda parlamentar para 125 

bolsas que não foi liberado para um projeto sob sua coordenação cujos valores são 126 

diferentes dos praticados na UFJF. A Prof.ª Ana Lívia respondeu que já foi feita uma 127 

minuta de resolução de bolsas para atualizar o valor monetário das bolsas que poderão ser 128 

pagas pela UFJF que será levada para o CONEXC aprovar, tendo em vista que o valor de 129 

bolsa solicitado pelo professor não poderia ser pago pela universidade. A Senhora Pró-130 

Reitora agradeceu a participação de todos no CONEXC durante esse ano e que houve 131 

vários avanços após a retomada do mesmo. Reconheceu também que o Congresso da 132 

Extensão no campus de Governador Valadares obteve mais participação que o de Juiz de 133 

Fora.  Acrescentou que a equipe da Proex tem sido muito elogiada pelos coordenadores de 134 

projetos pela dedicação e presteza nos atendimentos das demandas.  A Senhora Pró-Reitora 135 

disse que em 2018 deveriam ser discutidas as questões mais amplas da extensão. A Prof.ª 136 

Alice Mayer falou das questões que acha que devem ser discutidas objetivamente no 137 

CONEXC, como a relação da extensão com a pesquisa, e não atuar somente através de 138 

demandas que vão surgindo, mas também de temas gerais para conversar e traduzir em 139 

uma política da extensão. A Prof.ª Alice Mayer questionou se haveria uma avaliação do 140 

Congresso da Extensão que ocorreu nos dois campi da UFJF. A Prof.ª Ana Lívia respondeu 141 

que isso seria ponto de pauta na próxima reunião do conselho. Falou também que em 142 

janeiro não haveria reunião e que a próxima deveria ocorrer no final de fevereiro. Em 143 

seguida, alguns conselheiros relataram que estariam de férias nesse período e que seria 144 

melhor que a próxima reunião ficasse para março. A Prof.ª Letícia Zambrano fez um 145 

agradecimento à Proex sobre a condução das reuniões do conselho, da maneira como 146 

foram compartilhadas as decisões e que isso estimula o comprometimento dos conselheiros 147 

nas reuniões. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença 148 

de todos e todas e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, 149 

dato e assino. 150 
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Profa. 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. Ana Rosa Costa Picanço Moreira  

3. Gustavo Taboada Soldati  

4. Iago do Nascimento Silva  

5. José Alberto Gomes de Pinho Neves  

6. Letícia Maria de Araújo Zambrano  

7. Luís Carlos Lira  

8. Nilza Lino da Silva  

9. Raquel Fellet Lawall  

10. Samuel Rodrigues Castro  

 


