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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 MARÇO 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 março do ano de 2018 (dois mil e dezoito), às 14 7 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de março 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, Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do 11 

CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da Extensão no campus de Juiz de Fora 12 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), a Técnica em 13 

Assuntos Educacionais da Extensão do campus de Governador Valadares Devani Tomaz 14 

Domingues e os conselheiros: Prof.
a
 Alice Mary Monteiro Mayer (representante dos 15 

coordenadores de projetos da área de Cultura); Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante 16 

dos coordenadores de projetos da área de Educação); Rogério da Silva (representante do 17 

Sintufejuf); Iago do Nascimento (representante discente indicado pelo DCE); Prof.ª Célia 18 

da Graça Arribas (representante suplente do CSPP); Prof.ª Zuleyce Maria Lessa Pacheco 19 

(representante dos coordenadores de projetos da área de Saúde); Carlos Alberto de Freitas 20 

(representante dos beneficiários de programas e projetos de extensão do Campus de Juiz de 21 

Fora); Prof.ª Camila Teixeira Vaz (representante de Coordenadores de Programa do 22 

Campus Governador Valadares). Foram justificadas as ausências dos conselheiros: Prof. 23 

Luís Carlos Lira (representante do CONGRAD); Assitente em Administração Conrado 24 

Jenevain Braga (representante suplente do CONGRAD); Prof.ª Schirley Maria Policário 25 

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

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

Luckas Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projetos da área de Tecnologia 28 

e Produção); Prof.ª Letícia Maria de Araújo Zambrano (representante suplente dos 29 

coordenadores de Projeto da área Tecnologia e Produção); Prof. Gustavo Taboada Soldati 30 

(representante dos coordenadores de projetos da área Meio de ambiente); Prof.ª Ana Rosa 31 

Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof. Samuel Rodrigues Castro 32 

(representante dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); Prof. Marcelo da Silva 33 

Silvério (representante suplente dos coordenadores de programas de Juiz de Fora); Flávia 34 

Rodrigues Pereira (representante da comunidade do Campus Governador Valadares); 35 

Katiuscia Cardoso Rodrigues (representante suplente da comunidade do Campus 36 

Governador Valadares) Prof.ª Ellen Cristina Carmo Rodrigues (representante de 37 

coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça); Prof.ª Juliana Perucchi 38 

(representante suplente de coordenadores de projeto da área Direitos Humanos e Justiça). 39 

Ordem do dia: I – Aprovação da ata da reunião do dia 19 de dezembro: a Senhora 40 

Pró-Reitora iniciou as atividades do dia com a aprovação da ata pelo plenário com 41 

pequenas modificações. II – Leitura do expediente e comunicações da presidência: a 42 

Senhora Pró-Reitora mencionou o significado do homicídio da vereadora Marielle Franco, 43 

no município do Rio de Janeiro, e de seu motorista. Fazer referência à luta da vereadora 44 

junto aos movimentos sociais, que, no campo da extensão universitária, são cenários de 45 

intervenção de equipes das universidades brasileiras e a sua importância para a garantia de 46 

direitos. Falou também do aluno da UFJF do curso de Ciências Contábeis Marcelo Furriel 47 

Ribeiro, falecido na noite de 18 (dezoito) de março nas dependências da Moradia 48 

Universitária. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou que este vinha frequentando as atividades do 49 

Projeto de extensão intitulado "Grupo de Tímidos: a psicoterapia de grupo para Transtorno 50 
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de Ansiedade Social em uma perspectiva cognitivo comportamental".  Acrescentou que 51 

parte da Administração Superior da UFJF acolheu a família vinda de outro município e 52 

auxiliou nos trâmites necessários para o velório. O discente Iago do Nascimento comentou 53 

sobre a importância de se cuidar da saúde mental dos alunos, com mais espaços de 54 

vivência e rodas de conversas para troca de experiências e angústias. Ao final dessa fala, 55 

foi aprovada uma moção de apoio à família do discente, que seria lida em reunião do 56 

CONSU. A Secretária Geral do CONEXC Prof.ª Fernanda Cunha ficou encarregada de 57 

elaborar uma minuta que seria lida e aprovada ao final desta reunião. A Prof.ª Ana Lívia 58 

informou ainda sobre o curso de extensão “O Golpe de 2016 e o futuro da democracia no 59 

Brasil”, explicando que é uma iniciativa de professores de diferentes unidades da UFJF e 60 

será realizada no Instituto de Ciências Humanas da UFJF. Informou que a Proex está sendo 61 

procurada por coordenadores de programas e projetos de extensão para receberem apoio à 62 

participação no Congresso Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU). Informou ainda 63 

que a UFJF disponibilizou aproximadamente 20 mil reais para essa finalidade, valor que 64 

contemplaria a participação de cerca de 10 pessoas no evento. Encaminhou que, na 65 

próxima reunião, serão debatidos os critérios para escolha dos participantes. Ficou acertado 66 

que a secretaria deste conselho enviará e-mail para os conselheiros a fim de consultá-los 67 

sobre o dia e horário mais adequados para as reuniões do CONEXC a fim de montar um 68 

cronograma de reuniões para o semestre que se inicia. Cientificou ainda que a reunião de 69 

abril será realizada no Centro de Ciências e que, após esta reunião, será feita apresentação 70 

do planetário para os membros presentes. Por fim, propôs uma alteração de pauta devido 71 

ao atraso do início da reunião e o plenário concordou. III – Ordem do dia – 1.1) 72 

Orçamento 2018 da UFJF  e  Ações/Programas da Pró-reitoria de Extensão: a 73 

Senhora Pró-Reitora expôs que foi apresentada em reunião do CONSU proposta de 74 

orçamento para a UFJF no ano de 2018/2019, cujos recursos são oriundos de superávit dos 75 

anos de 2015 e 2016. A Pró-Reitora apresentou as tabelas, anteriormente enviadas aos 76 

conselheiros do CONEXC para apreciação. A Prof.ª Ana Lívia falou que a distribuição do 77 

recurso será feita entre custeio e capital e, em seguida, mostrou uma apresentação com a 78 

destinação do recurso aos programas acadêmicos de cada pró-reitoria. Explanou mais 79 

detalhadamente sobre os 4 programas da Proex, que são: 1) Movimentos sociais; 2) 80 

Intercâmbio extensionista; 3) Apoio a programas e projetos de extensão e 4) Ampliação do 81 

Programa Boa vizinhança. Em seguida, a Prof.ª Ana Lívia abriu para as considerações dos 82 

conselheiros. A Prof.ª Célia Arribas pediu para rever os valores dos recursos destinados a 83 

cada pró-reitoria, em especial os da Progepe, por julgar alto o valor que será destinado para 84 

capacitação dos técnicos administrativos no sistema SEI (Sistema Eletrônico de 85 

Informações) e em especializações ligadas às atividades que exercem em seus respectivos 86 

setores. A Prof.ª Ana Lívia falou sobre a Procult, que hoje não tem bolsas, por isso 87 

receberá um aporte maior para essa finalidade (R$408.000,00). A Prof.ª Ana Lívia 88 

destacou a importância de os conselheiros se posicionarem sobre essa distribuição de 89 

recurso, para que os representantes do Conexc no Consu levem os encaminhamentos para a 90 

reunião do Consu em abril. A Prof.ª Alice Mayer pediu a palavra para expor sua avaliação 91 

sobre o aporte que será direcionado à Prograd, considerado bem maior que o da Proex. A 92 

Prof.ª Raquel Fellet perguntou se, dentro desse orçamento, está prevista passagem urbana 93 

para os estudantes. A Prof.ª Ana Lívia esclareceu que essa consulta já foi encaminhada 94 

para a Procuradoria, sendo necessário aguardar o resultado dessa consulta. O conselheiro 95 

Rogério Silva perguntou sobre o aumento do valor da bolsa do Boa Vizinhança e quem 96 

supervisionaria esses alunos. A Prof.ª Fernanda Cunha explicou que, no momento, estão 97 

sendo levantadas as demandas de instituições para atuarem como parceiras das propostas 98 

aprovadas nos Editais Boa Vizinhança de Governador Valadares e de Juiz de Fora, a serem 99 

lançados em breve. Esses projetos serão coordenados por docentes efetivos ou substitutos, 100 
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técnico-administrativos em educação com nível superior (com vice-coordenação docente 101 

devido à prerrogativa da orientação discente). Em Governador Valadares, serão 102 

apresentadas demandas de comunidades que foram vítimas do crime ambiental ocorrido 103 

em Mariana. Do debate, ficou encaminhado que a conselheira Raquel Fellet apresentaria 104 

no Consu a proposta de que a verba da Proex fosse replicada para o ano de 2019 a fim de 105 

garantir a continuidade das ações a serem desenvolvidas. A conselheira Camila Vaz 106 

perguntou se esse aporte contemplaria somente o campus de Juiz de Fora. A Prof.ª Ana 107 

Lívia explicou que o campus de Valadares tem um aporte exclusivo de aproximadamente 3 108 

milhões, mas que, nos editais apresentados pela Proex, também seria destinado recurso 109 

para ações desenvolvidas em Governador Valadares. 2.1. Processo nº 03622/2018-99  -110 

  proposta de resolução para regulamentação de apoio a discentes de graduação 111 

extensionistas da UFJF: o discente Iago do Nascimento leu o seu parecer favorável a essa 112 

resolução, o qual foi aprovado por unanimidade.  A Prof.ª Ana Lívia disse que, caso haja 113 

alguma indicação de alteração nesta resolução por parte da Procuradoria Federal na UFJF, 114 

o texto voltará para o CONEXC. 2.2. Processo nº 02260/2018-19 -proposta de resolução 115 

para regulamentação da participação Discente em Ações de Extensão na UFJF: a 116 

Prof.ª Fernanda Cunha leu o parecer elaborado pela Prof.ª Ana Rosa Picanço, que teve sua 117 

ausência justificada nesta reunião. A Prof.ª Ana Lívia ressaltou que a construção da 118 

Política de Extensão da UFJF requer um marco regulatório, que ocorre através da 119 

discussão dessa resolução, que não é meramente uma ação formal, pois nela são 120 

contemplados princípios que orientam tal política, quando, por exemplo, como é o caso, 121 

criar novas modalidades de inserção de discentes em ações de extensão, ampliando a 122 

inserção da extensão universitária na formação dos discentes de ensino superior e da 123 

educação básica. Informou a impossibilidade de se criar a bolsa de extensão para alunos do 124 

ensino médio, conforme consulta realizada à Procuradoria. A relatora sugeriu, em seu 125 

documento, a apresentação de relatório final pelo discente. A Prof.ª Raquel Fellet 126 

comentou que o discente já precisa apresentar trabalhos na Mostra de extensão e o 127 

coordenador já faz o relatório final do projeto, funções que cumprem a avaliação do 128 

trabalho desenvolvido. A Prof.ª Fernanda Cunha sugeriu a inclusão de um campo, no 129 

relatório final, para o coordenador descrever, de forma qualitativa, se a previsão de 130 

atividades para o aluno desenvolver foi executada ao longo do programa ou projeto. A 131 

Prof.ª Alice Mayer lembrou da necessidade do plano de trabalho do bolsista e sugeriu que 132 

se tenha como referência para o relatório final o cumprimento do que foi planejado, 133 

fazendo uma comparação entre o que deveria ser cumprido e que, de fato, foi executado, ao 134 

final do texto de seus relatórios. A Prof.ª Fernanda Cunha informou que poderá ser 135 

registrado, em breve, o voluntariado de extensão para pós-graduando, modalidade que tem 136 

sido procurada por professores, indicando forte demanda por meios de registrar essa 137 

atividade junto aos programas de pós-graduação, o que seria de extrema relevância para os 138 

discentes e para os programas de pós-graduação, muitos dos quais terão sua avaliação 139 

aprimorada a partir dessa interface com a extensão, conforme apontam diversos 140 

documentos de área. Em seguida, passou-se para o próximo ponto de pauta. Eleição dos 141 

membros para composição do CONEXC: a Prof.ª Ana Lívia apresentou que, em junho, 142 

completa-se um ano do mandato dos conselheiros e leu o parágrafo primeiro do artigo 143 

terceiro do Regimento Interno do CONEXC, que indica que os representantes terão 144 

mandato de um ano, podendo ser reconduzidos por igual período, caso haja interesse por 145 

esse procedimento. Em seguida, abriu-se a palavra para os presentes. A Prof.ª Alice Mayer 146 

disse que, para eleição de chefia de Departamento, as pessoas que têm interesse pela 147 

recondução do cargo, se posicionam quanto a isso, mas ainda assim se faz um processo 148 

eleitoral. O conselheiro representante dos beneficiários de programas e projetos de 149 

extensão do Campus de Juiz de Fora Carlos Alberto de Freitas disse que, como 150 
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representante de sindicato, considerava importante que se fizesse uma nova eleição e, que, 151 

no seu caso, teria que consultar a diretoria sindical para saber se ele seria o nome indicado 152 

ou se haveria outro nome. A Senhora Pró-Reitora encaminhou que, na próxima reunião, os 153 

conselheiros manifestem seu interesse em permanecer como membros do CONEXC. 154 

Destacou que, em sua avaliação, seria importante que os atuais conselheiros, caso tivessem 155 

disponibilidade, pudessem continuar na representação do CONEXC, visto que o conselho 156 

foi reativado há pouco tempo e seria interessante que a experiência acumulada por eles na 157 

estruturação da dinâmica e procedimentos daquele espaço pudesse se consolidar, 158 

aprimorando as práticas democráticas necessárias para esse espaço institucional e 159 

compartilhando a experiência adquirida com os novos conselheiros que, porventura, 160 

venham a fazer parte do conselho. Avaliação do Congresso de Extensão: a Prof.ª Ana 161 

Lívia apresentou esse ponto para ser debatido entre os conselheiros. A Prof.ª Alice Mayer 162 

disse que gostaria de debater também a Mostra de Ações de Extensão e sobre os eventos 163 

das áreas temáticas da extensão, realizados com emenda parlamentar da Deputada 164 

Margarida Salomão, sugerindo que esses tópicos fossem discutidos na próxima reunião. A 165 

partir dessa fala, a Senhora Pró-Reitora sugeriu que ficasse para a próxima reunião a 166 

avaliação do congresso de extensão, com os adendos propostos pela conselheira Alice 167 

Mayer, sugerindo ainda que o ponto de pauta sobre a representação discente também 168 

ficasse para a próxima reunião. Esses encaminhamentos foram aprovados pela plenária. A 169 

Senhora Pró-Reitora leu a moção de apoio à família do discente Marcelo, elaborada pela 170 

Secretária geral do CONEXC Prof.ª Fernanda Cunha, e a minuta foi aprovada. IV- 171 

Comunicações do plenário: a Senhora Pró-Reitora informou sua presença em reunião 172 

com docentes, técnicos e estudantes extensionistas no Campus de Governador Valadares, 173 

nos dias 12 e 13 de março, a qual foi muito produtiva, debatendo, dentre outros temas, os 174 

projetos de extensão em interface com a pesquisa e os parâmetros para o novo edital Boa 175 

Vizinhança Rio Doce. Encerrando a reunião, a Prof.ª Ana Lívia mencionou uma frase da 176 

Prof.ª Lúcia Alves de Oliveira Fraga do campus de Governador Valadares, que, para 177 

destacar a relevância social do trabalho desenvolvido na extensão, afirmou naquela 178 

oportunidade: "A pesquisa pára e a extensão continua". Não havendo mais considerações, a 179 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e encerrou a reunião. E, para 180 

constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 181 

 

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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