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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE 1 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 03 (TRÊS) DE JULHO 2 

DE 2017 (DOIS MIL E DEZESSETE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NA SALA 3 

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

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

UNIDADE PITÁGORAS, NO CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 03 (três) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 14 7 

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

Fora, e na sala de informática da Unidade Pitágoras, no Campus de Governador 9 

Valadares, para reunião extraordinária do Conselho Setorial de Extensão e 10 

Cultura (CONEXC), regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora 11 

Pró-Reitora de Extensão, Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do 12 

CONEXC), a Coordenadora de Ações de Extensão Prof.ª Fernanda Cunha Sousa 13 

(secretária geral do CONEXC), a assistente em administração da PROEX Rafaela 14 

Andrade Savino de Oliveira (substituindo a técnica em assuntos educacionais 15 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC), a 16 

servidora da Extensão no campus Governador Valadares Devani Tomaz 17 

Domingues, e os respectivos conselheiros: Vitor Furtado (representante do DCE); 18 

Rogério da Silva (representante do Sintufejuf); Prof. Samuel Rodrigues Castro 19 

(representante dos Coordenadores de Programas de Juiz de Fora); Prof. Otávio 20 

Eurico de Aquino Branco (representante do CONGRAD); Prof.ª Zuleyce Lessa 21 

Maria Pacheco, (representante dos coordenadores de projeto da área Saúde); 22 

Prof. Luckas Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projeto da área 23 

Tecnologia e Produção); Prof.ª Schirley Maria Policário (representante dos 24 

coordenadores de projeto da área Trabalho); Prof.ª Raquel Fellet Lawall 25 

(representante dos coordenadores de projeto da área Educação); Gustavo 26 

Taboada Soldati (representante dos coordenadores de projeto da área Meio 27 

Ambiente); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); 28 

Prof. Ricardo Bedendo (representante dos coordenadores de projeto da área 29 

Comunicação); Prof. Bruno Franco Alves (representante dos coordenadores de 30 

projeto da área de Direitos Humanos); Prof.ª Camila Teixeira Vaz (representante 31 

dos coordenadores de Programas do Campus de Governador Valadares); Flávia 32 

Rodrigues Pereira (representante dos beneficiários de programas e projetos de 33 

extensão do Campus de Governador Valadares); Carlos Alberto de Freitas 34 

(representante dos beneficiários de programas e projetos de extensão do Campus 35 

de Juiz de Fora). Ordem do dia: I – Informes: A Senhora Pró-Reitora iniciou a 36 

reunião informando sobre sua participação na reunião da Andifes, nos dias 28 e 37 

29 de junho, em Brasília, com o debate sobre Novas Universidades. Relatou, 38 

ainda, que o próximo FORPROEX debaterá o tema da diversidade. A seguir, por 39 

ser a primeira reunião da qual alguns membros do conselho participavam, pediu 40 

que cada um dos presentes fizesse uma breve apresentação pessoal. II- 41 

Esclarecimentos acerca do início das atividades do Conselho: A Senhora 42 

Pró-Reitora esclareceu que, por esta ser uma reunião extraordinária, conforme 43 

acordado na reunião ordinária anterior, do dia 22 de junho de 2017, trataria da 44 



 2 / 5 

 

pauta única: Recursos aos editais 01, 02 e 03/2017, encaminhados ao CONEXC 45 

para apreciação. Esclareceu, em seguida, que estava sendo seguida a dinâmica 46 

do CONSU. Por isso, antes da reunião, os processos foram escaneados e 47 

disponibilizados por meio de uma pasta na plataforma Google Docs, para que 48 

todos os membros, titulares e suplentes, tivessem acesso integral aos 49 

documentos e pareceres dos conselheiros designados para avaliação de cada 50 

proposta. Informou, também, que os processos, em sua versão impressa, ficaram 51 

disponíveis para consulta dos interessados na secretaria da PROEX, entre os 52 

dias 29 de junho e 03 de julho, e foram levados para a reunião, para sanar 53 

eventuais dúvidas que se apresentassem. Propôs, então, que os pareceres 54 

fossem lidos por seus avaliadores ou pelos representantes de área destes 55 

presentes, com debate e esclarecimento de dúvidas sobre cada proposta, para 56 

que, em seguida, fosse feita a votação do parecer e indicação de bolsas pela 57 

PROEX, em caso de aprovação, segundo categoria (programa ou projeto), 58 

quantidade de bolsas solicitadas, planos de trabalho anexados ao processo e 59 

nota atribuída pelo(a) conselheiro(a). As leituras começaram com a Prof.ª 60 

Zuleyce, que leu os pareceres das propostas: “Workshop de Interpretação para a 61 

Terceira Idade”, feito pela Suplente da área de saúde, Prof.ª Ana Claúdia Peres 62 

Rodrigues, aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com nota 86 e 63 

atribuição de 1 bolsa; e “Escova-ação”, aprovada por unanimidade, seguindo o 64 

parecer, com nota 86 e atribuição de 3 bolsas. O Prof. Gustavo fez a leitura dos 65 

pareceres por ele elaborados acerca das propostas: “Produção de Vídeos 66 

Institucionais”, reprovada, por 14 votos e uma abstenção, seguindo o parecer; e 67 

“Trabalharte - Associação Pró-saúde mental”, aprovada por unanimidade, 68 

seguindo o parecer, com atribuição de 1 bolsa. A Prof.ª Raquel fez a leitura dos 69 

pareceres das propostas por ela avaliadas: “A memória da UFJF”, aprovada por 70 

14 votos e 1 abstenção, seguindo o parecer, com atribuição de 2 bolsas; e 71 

“Produtora de Notícias”, aprovada por 14 votos e 1 abstenção, seguindo o 72 

parecer, com atribuição de 2 bolsas. A Prof.ª Ana Rosa fez a leitura dos pareceres 73 

por ela elaborados acerca das propostas: “Escola - Ambiente Sustentável”, 74 

aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com alocação de 1 bolsa; e 75 

“Universidade no Ar”. Antes da votação desta proposta, o Prof. Ricardo pediu a 76 

palavra para fazer a defesa do projeto em virtude de sua relevância. Abriu-se o 77 

debate e o Prof. Gustavo sugeriu que o edital fosse seguido e que não fosse feita 78 

mais uma reanálise. Prof.ª Ana Rosa ponderou que seria aberto o precedente de 79 

dois pesos e duas medidas, caso uma nova análise fosse feita neste momento. O 80 

Prof. Otávio reconheceu a relevância do projeto, mas defendeu a manutenção das 81 

regras igualitárias. O representante discente Vitor ponderou que o parecer deveria 82 

ser acatado. O Prof. Ricardo acatou o parecer. Após debate, foi aberta a votação 83 

e o parecer pela reprovação da proposta foi aprovado com 14 votos e 1 84 

abstenção. A Prof.ª Ana Rosa fez, então, a leitura do parecer da proposta 85 

“Mapeamento arqueológico e cultural da Zona da Mata Mineira”, aprovada por 86 

unanimidade, seguindo o parecer, com atribuição de 2 bolsas. Nesse momento, a 87 

Prof.ª Camila pediu licença para ausentar-se da reunião, pois estava em horário 88 
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de aula, permanecendo, entretanto, o quórum com 14 pessoas presentes. A partir 89 

da exposição do horário de aulas dos conselheiros lotados no Campus de 90 

Governador Valadares, ponderou-se a necessidade de início das próximas 91 

reuniões do CONEXC a partir das 15 horas e trinta minutos, pelo menos. O Prof. 92 

Samuel iniciou a leitura de seus pareceres sobre as propostas: “Saberes e 93 

Fazeres em Inclusão Escolar: diálogos com/de educadores”, reprovada por 94 

unanimidade, seguindo o parecer; “Prevenindo Quedas em Idosos”, reprovada 95 

com 13 votos e 1 abstenção, seguindo o parecer; “Competição Esportiva: Espaço 96 

Voltado para o Desenvolvimento Sociocultural de Jovens e Adolescentes”, 97 

aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com atribuição de 1 bolsa. O 98 

Prof. Otávio fez a leitura de seus pareceres acerca das propostas: “A inflação em 99 

Governador Valadares”, aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com 100 

atribuição de 2 bolsas; “Programa de Atividades Integradas de Psicologia”, 101 

aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com atribuição de 3 bolsas; 102 

“Radar da política comercial – RPC”, aprovada por unanimidade, seguindo o 103 

parecer, com atribuição de 2 bolsas. A Prof.ª Fernanda, secretária geral do 104 

conselho, fez a leitura dos pareceres elaborados pela Profª. Alice, a qual não 105 

estava presente: “Capacitando Enfermeiros da Atenção Primária a Saúde”, 106 

proposta reprovada com 13 votos e 1 abstenção, seguindo o parecer; 107 

“Construindo a Revista de Enfermagem”, reprovada com 10 votos e 4 abstenções, 108 

seguindo o parecer. A Prof.ª Schirley fez a leitura de seu parecer acerca da 109 

proposta “Estágio em Avaliação Psicológica/Psicodiagnóstico”, reprovada por 110 

unanimidade, seguindo parecer. O Prof. Luckas fez a leitura de seu parecer sobre 111 

a proposta “Conversas com trabalhadores - prevenindo doenças e promovendo a 112 

saúde”, aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, com atribuição de 1 113 

bolsa; e “Mapeamento e monitoramento da susceptibilidade a riscos físico-114 

ambientais na área do 4º BBM”, aprovada por unanimidade, seguindo o parecer, 115 

com atribuição de 1 bolsa. A Prof.ª Schirley leu o parecer por ela elaborado sobre 116 

a proposta “Minha escola Minha vida”, reprovada por unanimidade, seguindo o 117 

parecer. Terminada a votação, a Senhora Presidente abriu a palavra para que os 118 

membros do Conselho se manifestassem. O professor Ricardo pediu para 119 

registrar que entendia a posição da plenária em considerar injustiça a defesa de 120 

um projeto específico no conselho, mas solicitou que, nas próximas vezes, os 121 

conselheiros representassem a voz dos coordenadores das suas unidades e 122 

áreas temáticas, dando amplas condições de defesa de variados projetos por 123 

seus representantes. O Prof. Otávio fez uma reflexão sobre a divulgação da 124 

identidade dos avaliadores nas próximas fases de avaliação e sugeriu repensar 125 

essa situação. A Senhora presidente ressaltou a importância de aprimorar os 126 

próximos editais e a dinâmica e forma de avaliação. Disse, inclusive, que o 127 

departamento de estatística se disponibilizou em trabalhar em um sistema de 128 

ponderação de notas. A professora Zuleyce pediu para manifestar que ficou 129 

pouco à vontade em alterar notas para baixo. O professor Bruno Franco 130 

perguntou o que seria feito com as bolsas que não foram distribuídas. A Prof.ª 131 

Ana Lívia esclareceu que estas bolsas ficarão disponíveis na PROEX para apoio 132 
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a projetos, como por exemplo, no caso de realização de eventos. Sobre as 133 

próximas reuniões, informou que é importante que o membro titular avise a Prof.ª 134 

Fernanda quando não puder comparecer à reunião, para que a secretaria do 135 

conselho possa, oficialmente, conforme indica o Regimento Interno do CONEXC, 136 

convocar o suplente evitando a falta de quórum. Comunicou que o Reitor solicitou 137 

a indicação dos nomes que participarão do CONSU na qualidade de 138 

representantes do CONEXC. O discente Vitor lembrou que, em momento 139 

oportuno, também precisa ser eleito um nome para o Fórum de Segurança da 140 

UFJF. Como a próxima reunião do CONSU será no dia 13 de julho, a Senhora 141 

Presidente perguntou sobre a possibilidade de a reunião ordinária de julho ocorrer 142 

no próximo dia 10. Em virtude da proximidade do recesso acadêmico, observou-143 

se que os conselheiros precisam estar em pleno exercício da função para 144 

participar de reuniões, ou seja, não podem estar em período de férias. Não 145 

havendo objeção, ficou marcada a reunião ordinária do mês de julho, com eleição 146 

dos nomes dos representantes do CONEXC no CONSU, na segunda-feira, 10 de 147 

julho, às 15 horas e 30 minutos, na sala de webconferência do CGCO, para os 148 

conselheiros lotados no Campus de Juiz de Fora, e na sala de informática da 149 

unidade Pitágoras, para os conselheiros lotados no Campus de Governador 150 

Valadares. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a 151 

presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, 152 

que transcrevo, dato e assino. 153 

 
Profa. Ana Lívia de Souza Coimbra 

Pró-Reitora de Extensão 
 
 

Rafaela Andrade Savino de Oliveira p/ 
Priscila Gonçalves de Souza Salvati 

Secretária Executiva do Conselho 
Setorial de Extensão e Cultura 
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