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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE 1 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) 2 

DE AGOSTO DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 14 (QUATORZE) 3 

HORAS, NA SALA DE WEBCONFERÊNCIA, LOCALIZADA NO PRÉDIO DO 4 

CGCO, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA, E NA SALA DE INFORMÁTICA, 5 

LOCALIZADA NA UNIDADE PITÁGORAS, NO CAMPUS DE GOVERNADOR 6 

VALADARES. 7 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e 8 

dezessete), às 14 (quatorze) horas reuniram-se, na sala de webconferência, no 9 

campus Juiz de Fora, e na sala de informática da Unidade Pitágoras, no campus 10 

de Governador Valadares, para reunião extraordinária do mês de agosto do 11 

Conselho Setorial de Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a 12 

presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, Prof.a Ana Lívia de Souza 13 

Coimbra (presidente do CONEXC), a Coordenadora de Ações de Extensão Prof.a 
14 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), a Técnica em Assuntos 15 

Educacionais Priscila Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do 16 

CONEXC), a Técnico-administrativa do campus Governador Valadares Devani 17 

Tomaz Domingues, os Técnico-administrativos da PROEX no campus Juiz de 18 

Fora: Diogo Mendes Rodrigues, Aline Araújo Rocha Nery e Rafaela Andrade 19 

Savino de Oliveira e os conselheiros: discente Rafael Veríssimo de Carvalho 20 

(representante do DCE); Prof. Bruno Fuser (representante dos coordenadores de 21 

projetos da área Comunicação); Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante dos 22 

coordenadores de projetos da área Educação); Prof.ª Alice Mary Monteiro Mayer 23 

(representante dos coordenadores de projetos da área Cultura); Prof.ª Zuleyce 24 

Maria Lessa Pacheco (representante dos coordenadores de projetos da área 25 

Saúde); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof. 26 

Jordan Henrique de Souza (representante dos coordenadores de projetos da área 27 

de Trabalho e Tecnologia); Prof.ª Flávia Rodrigues Pereira (representante da 28 

comunidade do campus de Governador Valadares). Foram justificadas as 29 

ausências dos conselheiros: Prof. Samuel Rodrigues Castro; Prof.ª Camila Vaz; 30 

Prof.ª Raquel Tognon Ribeiro; Prof.ª Schirley Policário; Prof. Luckas Sabioni 31 

Lopes; Carlos Alberto de Freitas Nunes; Vitor Furtado. Ordem do dia: I – Leitura 32 

do expediente e comunicações da presidência: A Senhora Pró-Reitora iniciou 33 

a reunião com a leitura das justificativas de ausência à presente reunião. Informou 34 

os conselheiros presentes sobre o pedido de renúncia dos conselheiros 35 

representantes da área de Direitos Humanos e Justiça: Prof. Bruno Franco Alves, 36 

que irá se afastar da UFJF para cursar doutorado, e Prof. Adamo Dias Alves, que 37 

se desligou da UFJF devido à posse em outra instituição federal de ensino 38 

superior. A Pró-Reitora justificou, a partir desses pedidos de renúncia, a 39 

possibilidade de se realizar a reunião com menor quórum. Informou ainda o tema 40 

discutido na reunião do Consu no dia anterior, que aprovou a implantação de 41 

cotas para deficientes na UFJF, a ser adotado na terceira etapa do Programa 42 

Ingresso Seletivo Misto III, em 2018. II – Direcionamento de recurso de 43 

Emenda Parlamentar (Pauta única): A Senhora Pró-Reitora comunicou aos 44 

presentes que, conforme solicitado pelo Prof. Otávio Branco, na última reunião 45 

ordinária do CONEXC no dia 09 de agosto, e acatado pela PROEX, de que a 46 

distribuição dos recursos oriundos de emenda parlamentar deveria ser discutida 47 

pelo conselho, foi convocada esta reunião extraordinária a fim de debater a 48 

destinação de 50 (cinquenta) mil reais, provenientes de Emenda Parlamentar da 49 

deputada Margarida Salomão, para a Pró-Reitoria de Extensão. Ressaltou que, 50 
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desse montante, 8 (oito) mil reais seriam destinados para que a PROEX contrate 51 

uma consultoria para o processo de curricularização da extensão na UFJF. Assim, 52 

nesta reunião, seria debatida a alocação dos 42 (quarenta e dois) mil reais 53 

restantes. O Prof. Bruno Fuser sugeriu que a distribuição dos recursos deveria ser 54 

por área temática, apesar de algumas dessas áreas possuírem uma quantidade 55 

muito maior de projetos do que outras. O Prof. Jordan de Souza sugeriu criar um 56 

centro de excelência para levantar as necessidades da comunidade e fazer um 57 

atendimento, unindo as diferentes áreas para atuar em conjunto. A Prof.ª Zuleyce 58 

Lessa perguntou sobre o prazo para executar essa verba. A Senhora Pró-Reitora 59 

esclareceu que o prazo se esgota no dia 29/09, pois o recurso precisa estar 60 

empenhado e até o dia 10/10 no sistema da UFJF para que possa ser gasto. 61 

Explicou que essa verba ainda não está disponível no setor financeiro da UFJF, 62 

mas tem um prazo para chegar até o final de dezembro e precisa ser empenhada 63 

antes disso, de acordo com as datas informadas pela Pró-reitoria de 64 

Planejamento. A Prof.ª Zuleyce Lessa explicou que, considerando o prazo como 65 

muito curto, sua proposta seria fazer um seminário integrador para discutir a 66 

curricularização e expor os trabalhos de extensão. A Prof.ª Raquel Fellet também 67 

sugeriu a realização de um grande evento, com reuniões, seminários ou oficinas 68 

por área para discutir a extensão. A Prof.ª Zuleyce Lessa expôs a possibilidade de 69 

trabalhar com a interdisciplinaridade, de atuar junto ao entorno da UFJF, unindo o 70 

que os professores Bruno Fuser e Jordan de Souza expuseram, enfocando o 71 

papel social que a UFJF possui. A Prof.ª Flávia Rodrigues ressaltou a importância 72 

das ações de extensão em Governador Valadares. A Senhora Pró-Reitora 73 

enfatizou que a Extensão é uma área muito atuante em Governador Valadares e 74 

que, apesar de o campus não ter sede própria, as atividades de extensão têm se 75 

desenvolvido com forte inserção naquele território. Ao responder às professoras 76 

Zuleyce Lessa e Raquel Fellet relembrou que o debate sobre extensão começou 77 

a ser feito na Mostra de Extensão de 2016 e que nova edição será realizada em 78 

2017. Assim, não seria necessário utilizar os recursos da emenda parlamentar 79 

para esse fim, pois a gestão já tem verba destinada para isso. Acrescentou, 80 

ainda, que a Mostra de 2017 será pauta de reunião futura do CONEXC. Retomou, 81 

então, a proposta do Prof. Bruno Fuser de alocar os 42 (quarenta e dois) mil reais 82 

por meio de outro edital, distribuídos entre as áreas temáticas. Em seguida, 83 

perguntou se os conselheiros aprovavam esse encaminhamento e todos 84 

responderam afirmativamente. O Prof. Jordan de Souza ressaltou que existe uma 85 

rubrica a ser gasta com urgência e que é preciso pensar em algo mais simples, 86 

assim, sua primeira proposta ficaria impraticável no momento. A Prof.ª Zuleyce 87 

Lessa falou da dificuldade de participar das palestras da Mostra de Extensão, por 88 

estar em horário de aula e sugeriu que quando vier uma pessoa para prestar 89 

assessoria para a equipe da PROEX sobre a temática curricularização, houvesse 90 

um momento aberto à participação dos professores. A Senhora Pró-Reitora 91 

sugeriu que os dias do evento sejam liberados no calendário acadêmico para que 92 

professores e alunos possam participar efetivamente, como transferência de 93 

atividade e que apresentaria tal encaminhamento à Reitoria. A seguir, a Pró-94 

Reitora fez a apresentação da proposta de utilização do recurso por meio do 95 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) da UFJF. Apontou 96 

também uma questão: não é possível destinar verba para uso de veículo oficial da 97 

UFJF com recurso de emenda parlamentar, porém é possível alugar veículo de 98 

empresa particular. Entretanto o custo é muito elevado e comprometeria grande 99 

parte da verba.  Esses valores só poderiam ser utilizados, portanto, com diárias e 100 
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passagens e devem ser gastos até o final de 2017. Caso oposto é o gasto com 101 

pagamento de pessoa física, que pode ser empenhado para ser utilizados em 102 

2018. A Senhora Pró-Reitora apresentou que a proposta inicial da PROEX seria 103 

distribuir cotas de 2 (dois) mil reais no âmbito do Edital 08/2017 - Apoio a 104 

programas e projetos de extensão, seguindo a proporcionalidade e ordem de 105 

classificação daquele edital. Recuperou, em seguida, a proposta do Prof. Bruno 106 

Fuser de distribuir o recurso entre as áreas de extensão considerando-a mais 107 

apropriada. Prof. Bruno Fuser falou da importância de fortalecer as áreas 108 

temáticas de extensão, fazendo reuniões com seus integrantes. A Senhora Pró-109 

Reitora sintetizou, então, que a distribuição do recurso seria por área temática de 110 

extensão e não como complementação ao Edital 08/2017. Seriam realizadas 111 

reuniões com coordenadores das ações com a participação da PROEX e 112 

presididas pelo representante da área no CONEXC para definir como serão 113 

gastas as verbas destinadas. Deliberou-se, então, que os 42 (quarenta e dois) mil 114 

reais seriam divididos em diárias e passagens entre as 8 áreas da extensão nos 115 

campi de Juiz de Fora e Governador Valadares; e que cada representante de 116 

área do CONEXC do campus de Juiz de Fora iria coordenar reuniões e organizar 117 

as atividades, com o apoio da PROEX. Para as áreas cujos representantes 118 

estejam de férias, as reuniões serão coordenadas pelos suplentes; já a área de 119 

Direitos Humanos e Justiça terá um coordenador indicado pela PROEX, visto que, 120 

no momento, encontra-se sem representantes. A técnica-administrativa da 121 

PROEX em Governador Valadares, Devani Tomaz, ressaltou que, durante o mês 122 

de agosto, os professores do Campus de Governador Valadares estão de férias, o 123 

que dificultaria a mobilização dos coordenadores de área nas próximas duas 124 

semanas. A Senhora Pró-Reitora respondeu que, no campus de Governador 125 

Valadares, a aplicação da verba poderia ser diferente, sendo utilizada na Mostra 126 

de Extensão, embora também distribuída por área temática. Em virtude das férias 127 

dos docentes, o Coordenador Acadêmico Fábio Pieri e a técnica-administrativa  128 

Devani Tomaz darão início à elaboração das atividades, contando, 129 

posteriormente, com a colaboração dos docentes com ações cadastradas em 130 

cada área temática. Acrescentou que a técnica-administrativa Rafaela Savino 131 

será a pessoa de referência na PROEX para os coordenadores de área temática 132 

sanarem suas dúvidas sobre procedimentos com SCDP. A técnica-administrativa 133 

Aline Nery sugeriu que o envio de documentação seguisse as orientações do 134 

edital 08/2017. A Senhora Pró-Reitora informou que, em breve, a PROEX 135 

disponibilizará a relação dos coordenadores de projetos por área e os respectivos 136 

contatos para que os representantes iniciem os debates. A Prof.ª Raquel Fellet 137 

sugeriu que essas atividades fossem realizadas durante a Mostra de Extensão. 138 

No entanto, a Senhora Pró-Reitora disse que isso sobrecarregaria a PROEX e 139 

também que não daria tanta visibilidade às áreas temáticas da Extensão.  A Prof.ª 140 

Fernanda Cunha lembrou que a verba também poderia ser gasta para levar 141 

coordenadores de área para conhecer outra instituição, mas ficou acordado em 142 

plenário que essa verba seria usada para trazer pessoas de outras instituições 143 

para a UFJF. III – Comunicações do plenário: O Prof. Bruno Fuser perguntou se 144 

havia um calendário aprovado de reuniões do CONEXC e a Pró-reitora 145 

esclareceu que, no momento, ainda não havia, mas informou que a próxima 146 

reunião do conselho está prevista para o dia 13/09. A Prof.ª Zuleyce Lessa 147 

comunicou a secretaria do CONEXC que não poderia participar das reuniões, 148 

caso fossem convocadas para as segundas e quartas à tarde. Em seguida, foi 149 

proposto pela plenária que houvesse um rodízio das reuniões entre terças e 150 
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quartas-feiras, já que são os dias que a maior parte dos conselheiros informou 151 

disponibilidade para participar de reuniões. O Prof. Jordan de Souza perguntou se 152 

não haveria possibilidade de realizar essas reuniões por webconferência, sem a 153 

necessidade de os conselheiros se deslocarem para um mesmo local de 154 

reuniões. A Senhora Pró-Reitora explicou que o debate feito presencialmente nas 155 

reuniões é mais produtivo que por meio digital. Dessa forma, encaminhou a 156 

continuidade das reuniões da maneira como têm sido feitas e sugeriu que fosse 157 

realizada uma reunião do conselho transmitida de Governador Valadares durante 158 

a Mostra a ser realizada nesse campus. A Prof.ª Alice Mayer informou não estar 159 

discutindo com seus pares como gostaria e solicitou acesso aos contatos dos 160 

coordenadores de projetos da sua área temática para que inicie a comunicação 161 

com os demais coordenadores e possa, assim, representar melhor sua área. Ao 162 

final, a Senhora Pró-Reitora informou que, na próxima reunião ordinária, a 163 

questão da publicização das deliberações do CONEXC se iniciará. Não havendo 164 

considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 165 

a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 166 

 
Profa. 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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