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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 21 (VINTE E UM) DE AGOSTO 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 21 (vinte e um) dias do mês de agosto do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 7 

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

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

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

Coordenadora de Ações de Extensão, 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), o Assistente em 13 

Administração Diogo Mendes Rodrigues, a Técnica em Assuntos Educacionais da 14 

Extensão do Campus de Governador Valadares Devani Tomaz Domingues e os 15 

conselheiros: Rogério da Silva (representante do Sintufejuf); Iago do Nascimento 16 

(representante discente indicado pelo DCE); Prof.ª Zuleyce Maria Lessa Pacheco 17 

(representante dos coordenadores de projetos da área de Saúde); Prof. Rodrigo 18 

Christofoletti (representante suplente dos coordenadores de projetos da área de Cultura); 19 

Prof.ª Letícia Maria de Araújo Zambrano (representante suplente dos coordenadores de 20 

projetos da área Tecnologia e Produção); Prof.ª Schirley Maria Policário (representante de 21 

coordenadores de projeto da área Trabalho); Prof. Gustavo Taboada Soldati (representante 22 

dos coordenadores de projetos da área Meio Ambiente). Foram justificadas as ausências 23 

dos conselheiros: Prof.ª Camila Teixeira Vaz (representante dos coordenadores de 24 

programas de Governador Valadares); Prof.ª Raquel Tognon Ribeiro (representante 25 

suplente dos coordenadores de programas de Governador Valadares); Prof. Luckas Sabioni 26 

Lopes (representante dos coordenadores de projetos da área de Tecnologia e Produção); 27 

Flávia Rodrigues Pereira (representante da comunidade do Campus Governador 28 

Valadares); Katiuscia Cardoso Rodrigues (representante suplente da comunidade do 29 

Campus Governador Valadares); Prof.ª Alice Mary Monteiro Mayer (representante dos 30 

coordenadores de projetos da área de Cultura); Prof.ª Valéria de Faria Cristófaro 31 

(representante da área de Cultura); Prof.ª Ellen Cristina Carmo Rodrigues (representante de 32 

coordenadores de projeto da área de Direitos Humanos e Justiça); Prof.ª Juliana Perucchi 33 

(representante suplente de coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça). 34 

Ordem do dia: I – Aprovação da ata da reunião do dia 22 de junho: a Senhora Pró-35 

Reitora iniciou as atividades do dia com a apreciação e aprovação da ata pelo plenário sem 36 

indicações de modificações. II – Leitura do expediente e comunicações da presidência: 37 

a Senhora Pró-Reitora solicitou aos conselheiros que se apresentassem, devido à presença 38 

do novo representante suplente da área de Cultura, Prof. Rodrigo Christofoletti, e ressaltou 39 

que a reunião teria pauta única, com vistas a atender a demanda de dar seguimento à 40 

discussão e à construção do marco regulatório da extensão, o qual constitui um conjunto de 41 

princípios e diretrizes que materializa a elaboração de uma política regulada por uma 42 

resolução, a ser feita a partir do documento apresentado previamente aos conselheiros para 43 

esta discussão. Relatou aos presentes a participação de coordenadores de ação de extensão 44 

no Congresso Brasileiro de Extensão, avaliando a importância de continuar propiciando a 45 

participação da UFJF nesse tipo de evento pela troca propiciada, que gera a melhoria do 46 

trabalho desenvolvido por essas ações. Informou ainda sua participação no FORPROEX, 47 

na qualidade de presidente eleita desse fórum, destacando que sua vice-presidente é uma 48 

professora da Universidade Estadual do Mato Grosso com muita representatividade na 49 

Extensão. Avaliou que sua escolha como presidente do fórum deve-se, em grande parte, ao 50 
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trabalho que tem sido feito por todos no âmbito da extensão da UFJF, o que tem dado 51 

grande visibilidade às ações de extensão desenvolvidas por esta universidade. A Prof.ª Ana 52 

Lívia passou, então, a palavra para a Prof.
a 

Fernanda Cunha informar como foi 53 

desenvolvida a ação de extensão realizada no bairro Dom Bosco no dia 10 (dez) de agosto, 54 

a partir de planejamento realizado ao longo do primeiro semestre deste ano com os 55 

seguintes parceiros: Faculdade de Direito, Hospital Universitário (HU), Empresa Brasileira 56 

de Serviços Hospitalares (EBSERH), Associação Beneficente e Cultural Amigos do Noivo 57 

(ABAN), Escola Municipal Álvaro Braga, Polícia Militar do Estado de minas Gerais, 58 

Posto de saúde do bairro Dom Bosco e Grupo de jovens Dom, os quais ajudaram  a  fazer o 59 

desenho de uma atividade que durasse o dia todo, envolvesse diferentes faixas etárias e  60 

atendesse a uma série de demandas dos moradores do bairro. A coordenadora avaliou o 61 

evento como muito produtivo e informou que está prevista nova reunião com esses 62 

parceiros para o mês outubro a fim de planejar outra ação dessa natureza em uma região 63 

diferente do bairro, provavelmente na Escola Álvaro Braga, a qual já se dispôs a receber 64 

essa próxima ação. A Pró-Reitora Ana Lívia Coimbra ressaltou que o objetivo é o de 65 

sempre articular ações fora do campus, trabalhando com diferentes programas e projetos de 66 

modo a propiciar a participação dessas ações de extensão em iniciativas coletivas 67 

diversificadas. Informou, em seguida, que esteve no campus de Governador Valadares na 68 

semana anterior para participar das seguintes atividades: cerimônia de formatura, recepção 69 

dos calouros e reunião com diretores de escolas de ensino médio daquela cidade para 70 

debater o programa de inserção de alunos do ensino médio na extensão. Avaliou a reunião 71 

como muito produtiva, por ter aberto espaço, inclusive, para que os diretores fizessem 72 

perguntas, não somente sobre extensão, mas também sobre o processo de ingresso e sobre 73 

as políticas afirmativas da UFJF, já que também estiveram presentes, além da Técnica em 74 

Assuntos Educacionais Devani Tomaz, a Pró-Reitora de Graduação, Prof.ª Maria Carmen 75 

Simões, e o Diretor de Ações Afirmativas, Prof. Julvan Moreira. Informou também que 76 

será realizado, no dia 01 (primeiro) de outubro, o I Fórum popular de extensão, quando 77 

estarão presentes todos os beneficiários, estudantes e coordenadores de extensão daquele 78 

campus, juntamente com movimentos sociais da cidade, para o lançamento do Programa de 79 

Assessoria a Movimentos Sociais, programa institucional criado pela PROEX, a começar 80 

suas atividades pelo campus de Governador Valadares e, em seguida, de Juiz de Fora. 81 

Relatou ainda que o resultado dos editais da extensão foi publicado no dia 15 (quinze) de 82 

outubro, e, desde então, a PROEX passou a receber diferentes demandas de coordenadores, 83 

bem como questionamentos sobre esse resultado. Indicou que, em uma próxima reunião do 84 

CONEXC, seria feita uma avaliação mais detalhada sobre esses editais a fim de aprimorá-85 

los, mas os dados numéricos são basicamente os seguintes: neste ano, foram 481 propostas 86 

submetidas e 426 aprovadas, o que constituiu um recorde, já que no ano passado foram 350 87 

propostas submetidas e 330 aprovadas; destas, 14 foram indeferidas na primeira fase, por 88 

documentação, e 41 reprovadas na segunda fase, por notas; esse número corresponde a 89 

8,5% do total das propostas, o que constitui um índice muito baixo de reprovação. Avaliou 90 

ainda que, além do elevado número de ações submetidas, houve um aumento na qualidade 91 

acadêmica das mesmas, ressaltando a alta pontuação obtida pelos projetos do campus de 92 

Governador Valadares e o diferencial no que se refere ao conteúdo das ações propostas, 93 

como o trabalho no campo e com comunidades indígenas. Destacou que, pela primeira vez 94 

na história dos editais da UFJF, seja na graduação, na pesquisa ou na extensão, um edital, 95 

de ações de extensão, contemplou, ao mesmo tempo, bolsas, custeio e equipamentos. 96 

Informou que, para que isso se efetivasse, a PROEX contou com 108 avaliadores para 97 

julgarem as propostas, já que cada uma delas foi avaliada por 2 docentes diferentes. Para 98 

diminuir o problema da discrepância de notas, a metodologia adotada pela PROEX, a partir 99 

da sugestão do professor do Departamento de Matemática, Sandro Rodrigues Mazorche, 100 
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foi a de enviar as propostas nessa situação para um terceiro avaliador na fase de recurso, 101 

descartando a nota mais baixa atribuída a essa proposta da média final. Ponderou que, em 102 

um contexto de aumento de propostas, com a manutenção do número de bolsas a serem 103 

concedidas e alta qualidade dos projetos, não há como estabelecer um critério mais 104 

objetivo que não seja a pontuação dada pelos avaliadores. Ressaltou que todas as ações 105 

aprovadas receberam, pelo menos, uma bolsa, e passou a informar os valores destinados 106 

para cada categoria de recurso: 75 mil reais para custeio (voltados para o aporte de material 107 

de consumo, veículo oficial, passagem, diária, material de almoxarifado); e 125 mil reais 108 

para capital (voltados para aquisição de equipamentos). Relatou que foi encaminhado pelos 109 

diretores de unidade e aprovado pelo CONSU o direcionamento de 250 mil reais de 110 

equipamentos para a Extensão, o que não havia sido previsto inicialmente pela PROEX e 111 

foi uma iniciativa desses conselheiros, a qual constitui um reconhecimento do trabalho 112 

desenvolvido pelos extensionistas da instituição. A princípio, seriam gastos, desse 113 

montante, 125 mil reais neste ano e o restante em 2019. Porém, posteriormente, houve um 114 

direcionamento do Magnífico Reitor da UFJF de que fosse feito o gasto integral dessa 115 

verba ainda no ano vigente. Portanto, além dos técnicos e professores que foram 116 

inicialmente contemplados com equipamentos nos editais, mais coordenadores serão 117 

contemplados a partir desse direcionamento, seguindo a ordem de classificação desses 118 

editais. Esses equipamentos têm a entrega prevista para 2019, uma vez que a compra será 119 

realizada pela PROEX até o dia 15 de setembro deste ano. Resumiu, então, as principais 120 

reclamações recebidas em relação ao resultado dos editais: discrepância de notas e o 121 

número de bolsas destinado para cada ação. Explicou que todas as bolsas disponíveis, 122 

aproximadamente 650, foram alocadas de acordo com a nota final obtida por cada 123 

proposta, destacando que a PROEX optou por assegurar que toda proposta aprovada 124 

recebesse, ao menos, uma bolsa, mesmo que isso significasse que nem sempre uma ação 125 

receberia todas as bolsas solicitadas, por mais bem colocada que estivesse, e assegurou que 126 

essa divisão de bolsas pode ser mais detalhadamente avaliada futuramente a fim de 127 

aprimorar o processo. Explicou, ainda, que a PROEX precisará contar com o apoio dos 128 

Diretores de Unidade para o gasto dos recursos de custeio, pois esses recursos serão 129 

alocados para a PROEX, porém cada unidade terá que solicitá-los para efetivar seu uso por 130 

cada ação. Para explicar esses procedimentos em detalhes, será realizada uma reunião com 131 

todos os diretores de unidade de ambos os campi no dia 31 de agosto às 11 horas no Centro 132 

de Ciências. Em seguida, serão feitas reuniões com todos os coordenadores de programas e 133 

projetos de cada campus para explicar como será o uso desses recursos. Passou a palavra 134 

para a Prof.
a 

Fernanda Cunha, que deu um informe acerca da eleição dos novos 135 

conselheiros e apontou a necessidade de ajuste no calendário eleitoral para a escolha dos 136 

novos membros em virtude do grande fluxo de trabalho que tem sido necessário para 137 

implementar as bolsas e os recursos alocados em virtude dos editais, o que demandará mais 138 

tempo para que a equipe da PROEX conclua o processo eleitoral. Mas, mesmo com esse 139 

aumento no prazo, mantém-se a previsão da reunião ordinária de setembro já com os novos 140 

conselheiros, permanecendo a atual configuração deste conselho até setembro, conforme 141 

aprovado anteriormente. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra propôs que, caso não seja possível 142 

esgotar, nesta reunião, a discussão do documento sobre a Política de Extensão e sobre a 143 

resolução resultante disso, os atuais conselheiros serão convidados para participar da 144 

continuidade dessa discussão, juntamente com os novos membros em momento oportuno. 145 

Esse encaminhamento será colocado para apreciação dos novos conselheiros. III – Ordem 146 

do dia – Marco Regulatório da Extensão: a Senhora Pró-Reitora explicou o que seria a 147 

política de extensão, composta pela apresentação dos princípios e das diretrizes da 148 

extensão, a qual se materializaria em uma resolução, a ser elaborada pela equipe da 149 

PROEX a partir da discussão do presente documento e, posteriormente apreciada pelo 150 
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CONEXC. Futuramente, ficarão disponíveis, portanto, o documento ora debatido e a 151 

resolução dele resultante. Elencou, então, cada item do documento, acolhendo as 152 

manifestações dos conselheiros presentes sobre novos comentários a serem incluídos no 153 

debate. Em seguida, passou à leitura do documento, com comentários e sugestões incluídos 154 

por ocasião dos debates ocorridos durante o I Congresso de Extensão, ocorrido em 2017, 155 

passando a palavra para os conselheiros anteriormente inscritos para comentar cada item: 156 

definição de extensão – sugestão de GV – substituição do termo “interdisciplinar” por 157 

“transdisciplinar”, aprovada a proposta de inclusão de ambos os termos no documento; 158 

sugestão de GV – acréscimo do termo “social” após o termo “cultural”, aprovado; 159 

substituição do termo “interação” por “integração”. Passou a palavra, então, para a Prof.ª 160 

Fernanda Cunha, que fez um esclarecimento em relação ao termo “integração” no item 1 161 

do documento,  apontando que, no momento da discussão do I Congresso de Extensão, o 162 

objetivo da proposta foi o de frisar que há uma troca da universidade com a comunidade, 163 

proporcionando a integração e a transformação a partir dessa ação. A Prof.
a 

Zuleyce 164 

Pacheco pediu a palavra para sugerir a substituição de ambos os termos propostos pelo 165 

seguinte texto: “prática dialógica transformadora entre universidade e outros setores da 166 

sociedade”. O prof. Gustavo Soldati sugeriu ainda a inclusão do seguinte texto após a 167 

palavra “sociedade”, complementando a proposta anterior: “a partir da construção de 168 

saberes e ações que visem à redução das desigualdades sociais e a emancipação dos atores 169 

envolvidos”. Essas propostas foram acatadas por unanimidade. No item 2 “Princípios 170 

básicos” – o Prof. Gustavo Soldati fez propostas de inclusão de princípios para mencionar 171 

“os atores que fazem a extensão”, “a capacidade de construir conhecimento como condição 172 

humana”, “o conhecimento construído dialogicamente” e “a ampliação das liberdades 173 

individuais e coletivas”. As proposições foram aprovadas por todos os presentes, com a 174 

inclusão de novos princípios ao texto e/ou incorporação de termos aos princípios já 175 

constantes no documento. A Prof.ª Schirley Policário ponderou que, ao mudar esses itens, 176 

seria necessário alterar a menção ao texto aprovado pelo FORPROEX em 1987 no 177 

documento. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra encaminhou que se alterasse o texto a fim de 178 

explicar tratar-se de uma política própria, elaborada pela UFJF, considerando os princípios 179 

do FORPROEX. O Prof. Gustavo Soldati sugeriu ainda que se coloque um princípio que 180 

mencione que os beneficiários de ações de extensão também são parceiros de extensão. A 181 

Prof.ª Ana Lívia Coimbra esclareceu que isso nem sempre acontece, pois há instituições 182 

formalmente cadastradas como parceiras pelo fato de as ações ocorrerem em suas 183 

dependências, mas os beneficiários são, na verdade, as pessoas que frequentam esses 184 

espaços e não as instituições, por exemplo. A Prof.ª Zuleyce Pacheco pediu a palavra para 185 

sugerir que se faça menção à “extensão universitária como espaço discussão das demandas 186 

e necessidades sociais das ações de extensão que devem ser garantidas pela efetiva 187 

participação nos espaços decisórios da política para a área”, o que foi acatado por todos os 188 

presentes. O Prof. Gustavo Soldati sugeriu ainda a inclusão de trecho acerca do 189 

consentimento prévio livre e informado como condição para o estabelecimento das ações 190 

de extensão. A Prof.ª Letícia Zambrano pediu a palavra para dizer que compreende que 191 

isso remete ao que acontece no Comitê de ética como forma de resguardar o limite da ação 192 

de extensão e apoiou a proposta. A Prof.ª Zuleyce Pacheco avaliou que esse 193 

consentimento, se formalizado, pode vir a se tornar um complicador para o 194 

desenvolvimento prático da atividade, uma vez que muitas ações trabalham com livre 195 

demanda. Citou como exemplo projetos de sala de espera, em que não caberia o prévio 196 

consentimento assinado, uma vez que a demanda vem da necessidade que a população 197 

apresenta durante a ação, em uma educação permanente que nem sempre é consentida 198 

previamente e avaliou que é possível resguardar a população alvo sem necessariamente 199 

solicitar um termo de consentimento prévio. A Prof.ª Fernanda Cunha ponderou que essa 200 
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inclusão levaria necessariamente à discussão de como essa formalização de consentimento 201 

seria feita, o que pode gerar exigências de termos escritos que poderiam ocasionar o 202 

entrave do desenvolvimento da ação ou causar ainda constrangimentos, no caso de grupos 203 

não formalmente alfabetizados, por exemplo. O Prof. Gustavo Soldati justificou que o 204 

objetivo da proposta não é burocratizar o processo e que o consentimento não precisa ser 205 

necessariamente escrito. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra avaliou que esse item pode direcionar 206 

a proposta para a exigência futura de um termo formal, o que dificultaria, na prática, o 207 

desenvolvimento de muitas ações. A Prof.ª Schirley Policário concordou com essa 208 

ponderação e acrescentou que a necessidade de consentimento já está implícita na dialogia 209 

presente ao longo do documento. Após essa discussão, chegou-se ao seguinte texto, 210 

aprovado por todos: “a livre adesão dos beneficiários é condição para o desenvolvimento 211 

da ação de extensão”. Acerca do item 2.5, o discente Iago do Nascimento pediu a palavra 212 

para dizer que concorda com a prestação de serviços como uma modalidade de ação de 213 

extensão, desde que sem fins lucrativos. A Senhora Pró-Reitora disse que esse é um ponto 214 

central da discussão da Política de Extensão. Informou que a prestação de serviços consta 215 

na política nacional de extensão, então todas as universidades podem exercer essa 216 

modalidade, e que, no Conselho Nacional de Educação (CNE), há uma câmara de ensino 217 

superior, que rege todas as universidades brasileiras e instaurou uma comissão, da qual fez 218 

parte o ex-presidente do Fórum de Pró-Reitores e na qual foi elaborada a resolução que os 219 

conselheiros têm em mãos, onde está prevista a prestação de serviços. Em seguida, propôs 220 

algumas questões para reflexão: o que faremos na UFJF? Proibiremos a prestação de 221 

serviços na extensão? Se optarmos por proibir a realização de ações de extensão com 222 

cobrança, onde indicaremos que esses projetos sejam registrados, uma vez que essas ações 223 

continuarão sendo realizadas? Ressaltou o dilema entre preservar o princípio de que a 224 

extensão deva ser gratuita ou colocar uma modalidade de extensão em que é prevista a 225 

cobrança, com a possibilidade de regulamentar em quais termos essa cobrança aconteceria. 226 

A Prof.ª Letícia Zambrano pediu a palavra para dizer que a cobrança pode ser usada para 227 

custear certas despesas de uma ação de extensão sem interesse comercial nisso, mas sim 228 

extensionista, acrescentando que, muitas vezes, os valores arrecadados são direcionados 229 

para o trabalho a ser desenvolvido junto a populações de baixa renda. A Senhora Pró-230 

Reitora ponderou que não se pode usar a justificativa de cobrar taxas para manter 231 

determinada ação porque a universidade tem a obrigação de manter as portas abertas e dar 232 

condições para o desenvolvimento das ações, embora, muitas vezes, isso não seja possível 233 

por situações políticas vigentes, por exemplo. Enfatizou que é necessário garantir à 234 

população pauperizada o acesso pleno e gratuito às ações de extensão universitária, sem 235 

que isso implique a cobrança de serviços, por outro lado, não se pode esquecer de que há 236 

atividades que, se não forem cobradas, não poderão ser executadas. Ponderou, a partir 237 

desses debates, que é possível inserir a possibilidade de cobrança pela prestação de 238 

serviços, garantindo as condicionalidades para que isso ocorra ao demarcar que a cobrança 239 

será permitida, desde que seja prestado serviço que tenha relevância e interesse social e 240 

que sejam seguidos os trâmites legais da UFJF, assegurando a cobrança de um percentual 241 

da ação que se reverta em um fundo de apoio à extensão da UFJF. O Prof. Gustavo Soldati 242 

se posicionou contra a prestação de serviços e perguntou o motivo de esses tipos ações 243 

estarem cadastradas como extensão, pois, de acordo com seu entendimento, o fato de estar 244 

sendo uma demanda da comunidade externa não qualificaria uma ação como extensão se 245 

não houver interação dialógica. Ressaltou que esse tema se refere ao princípio da 246 

gratuidade dentro de uma instituição pública. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra avaliou que, se 247 

for proibida a prestação de serviços por meio de remuneração para a execução da própria 248 

ação, será proibida também a realização de cursos e eventos de extensão pagos. As ações 249 

de longa duração pagas provavelmente passariam a ser gerenciadas pelo Centro Regional 250 
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de Inovação e Transferência de Tecnologia (CRITT), que seria, então, o gestor de toda 251 

prestação de serviço, inclusive uma eventual ação de extensão que previsse pagamento. A 252 

Prof.ª Schirley Policário pediu a palavra para dizer que concorda com o posicionamento do 253 

Prof. Gustavo Soldati e que deixar a prestação de serviços como ação de extensão abre 254 

precedente para remuneração de vários projetos e foge da finalidade da extensão no âmbito 255 

da universidade pública federal. A Prof.
a  

Zuleyce Pacheco avaliou que colocar a prestação 256 

de serviços dentro do aparato social que é a extensão abre espaço para que agências de 257 

fomento possam precarizar o ambiente de trabalho, ressaltando que já existe uma alta 258 

competitividade entre professores em virtude dessas agências em outros setores da 259 

universidade. Se, por outro lado, essa prestação de serviço tiver um direcionamento para os 260 

cursos ou eventos e abrir edital para instituições parceiras, as quais recebam isenções de 261 

impostos quando em atividades sociais, a realização dessas ações de extensão sem 262 

cobrança seria viabilizada. A Prof.ª Letícia Zambrano avaliou que existe um problema com 263 

o item 2.5 “Prestação de serviço”, o que é diferente de ter um parceiro que viabilize o 264 

apoio financeiro para realização de um evento/curso/projeto e sugeriu a retirada do termo 265 

“prestação de serviço”. A Prof.ª Ana Lívia Coimbra encaminhou que se retirasse esse 266 

termo do item 2 “Princípios básicos”, mas que isso não resolveria o problema porque ele 267 

consta no item 3 “Modalidades”. O conselheiro Rogério da Silva pediu a palavra para dizer 268 

que, recentemente, o CONSU aprovou a possibilidade de cursos de pós-graduação pagos 269 

na UFJF e que a universidade não tem como arcar com todos os custos, por isso, é preciso 270 

haver uma contrapartida também nas atividades de extensão para que a universidade possa 271 

cumprir seu papel social. O Prof. Gustavo Soldati ressaltou que, para o Jardim Botânico da 272 

UFJF, foi garantida a visitação pública e gratuita, pois, apesar de saber dos problemas de 273 

sustentação da universidade, a cobrança de uma taxa e participação sempre excluirá um 274 

determinado coletivo. A Prof.ª Fernanda Cunha deu exemplo de eventos da Faculdade de 275 

Letras que cobram uma taxa, ainda que reduzida, para custear parte da ação de extensão 276 

com a qual a universidade não consegue arcar no momento, de modo a ampliar a 277 

abrangência da ação, trazendo mais convidados externos e incorporando mais atividades às 278 

ações, por exemplo. O Assistente em Administração Diogo Mendes destacou que a 279 

PROEX atualmente é o único setor na universidade que faz registro de eventos, mesmo os 280 

que não se configuram propriamente como de extensão, mas sim de graduação, pós-281 

graduação e pesquisa, e que muitos desses eventos só conseguem ser realizados com o 282 

recurso de inscrições pagas gerenciadas atualmente pela FADEPE. Portanto, é necessário 283 

pensar se a Política de Extensão qualificará o que é evento de extensão a fim de resolver 284 

essa questão. O Prof. Gustavo Soldati sugeriu, então, que se criasse um pequeno grupo de 285 

trabalho para se discutir a prestação de serviços na extensão da UFJF, o qual trará 286 

indicativos a serem debatidos pelo conselho e se dispôs a participar desse grupo. O 287 

conselheiro Rogério da Silva manifestou-se favorável à continuidade do debate sobre esse 288 

tema no conselho em vez de fazê-lo por meio de comissão. A Senhora Pró-Reitora avaliou 289 

que a comissão seria importante para pesquisar pontos que serão trazidos para debate no 290 

conselho, tais como levantar como a prestação de serviços funciona em outras 291 

universidades e trazer argumentos para subsidiar a discussão no CONEXC. Em seguida, 292 

ponderou que a comissão deve ser composta por integrantes com posicionamentos diversos 293 

a fim de propiciar diferentes perspectivas sobre o tema. Sugeriu ainda que se fizesse uma 294 

resolução que possibilitasse a cobrança de algumas modalidades, para que se encontrasse 295 

um meio termo. A criação da comissão foi aprovada por unanimidade. IV- Comunicações 296 

do plenário: Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença 297 

de todos e todas e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, 298 

dato e assino. 299 
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