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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 10 (DEZ) DE JULHO DE 2017 (DOIS 2 

MIL E DEZESSETE), ÀS 15 (QUINZE) HORAS E 30 (TRINTA) MINUTOS, NA 3 

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

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

NA UNIDADE PITÁGORAS, NO CAMPUS DE GOVERNADOR VALADARES. 6 

Aos 10 (dez) dias do mês de julho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), às 15 (quinze) 7 

horas e 30 (trinta) minutos reuniram-se, na sala de webconferência, no Campus Juiz de 8 

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

para reunião ordinária do mês de julho do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, 10 

regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, 11 

Professora Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Coordenadora de 12 

Ações de Extensão Prof.
a 

Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), Priscila 13 

Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), a servidora da Extensão 14 

no campus Governador Valadares Devani Tomaz Domingues e os respectivos 15 

conselheiros: Vitor Furtado (representante do DCE); Prof. Samuel Rodrigues Castro 16 

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

Zuleyce Lessa 17 

Maria Pacheco (representante dos coordenadores de projeto da área Saúde); Prof. Luckas 18 

Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projeto da área Tecnologia e 19 

Produção); Prof.
a
 Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de projeto da 20 

área Trabalho); Prof.
a
 Raquel Fellet Lawall (representante dos coordenadores de projeto da 21 

área Educação); Prof.Gustavo Taboada Soldati (representante dos coordenadores de 22 

projeto da área Meio ambiente); Prof.
a
 Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do 23 

CSPP); Prof. Ricardo Bedendo (representante dos coordenadores de projeto da área 24 

Comunicação); Prof. Bruno Franco Alves (representante dos coordenadores de projeto da 25 

área de Direitos Humanos); Prof.
a
 Camila Teixeira Vaz (representante dos coordenadores 26 

de Programas do Campus de Governador Valadares); Flávia Rodrigues Pereira 27 

(representante da comunidade Campus Governador Valadares); Prof. José Alberto Gomes 28 

de Pinho Neves (representante da PROCULT). Ordem do dia: I – Leitura do expediente 29 

e comunicações da presidência: A Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião com a 30 

apreciação da ata da reunião do dia 22 de junho, previamente enviada para os conselheiros 31 

por e-mail, a qual foi aprovada por unanimidade sem alterações. A presidente leu as 32 

justificativas de ausências enviadas para a secretaria do CONEXC dos seguintes 33 

conselheiros: Prof.ª Alice Mayer (representante dos coordenadores de projetos da área de 34 

Cultura); Prof. Carlos Fernando da Cunha (representante suplente dos coordenadores de 35 

projetos da área de Cultura); Prof. Bruno Fuser (representante dos coordenadores de 36 

projetos da área Comunicação); Prof. Otávio Eurico de Aquino Branco (representante do 37 

CONGRAD); Prof. Luís Carlos Lira (representante suplente do CONGRAD); Carlos 38 

Alberto de Freitas (representante dos beneficiários campus Juiz de Fora); Ilva Gomes 39 

(representante suplente dos beneficiários campus Juiz de Fora). Em seguida, destacou, com 40 

pesar, as mortes de dois estudantes da UFJF, ocorridas, respectivamente, no dia primeiro e 41 

seis de julho, sendo um do curso de Medicina do campus de Governador Valadares e outro 42 

do Bacharelado Interdisciplinar de Ciências Humanas do Campus de Juiz de Fora, que 43 

participava do como beneficiário do projeto de extensão “Visitrans”, coordenado pela 44 

profa. Juliana Peruchi. Pediu, então, que se fizesse um minuto de silêncio em respeito aos 45 

estudantes. Citou programas de apoio psico-social aos estudantes, sob coordenação da Pró-46 

Reitoria de Assistência Estudantil, e da importância de sua manutenção e ampliação. Em 47 

seguida, fez referência à denúncia de racismo junto à Ouvidoria Especializada da UFJF que 48 

teria ocorrido no Instituto de Artes de Artes e Design, no dia dois de julho. Esclareceu que 49 

a Diretoria de Ações Afirmativas e a Ouvidoria Especializada da UFJF estão 50 
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acompanhando o caso, com abertura de sindicância, inclusive, para se esclarecer o ocorrido 51 

e orientar ações da gestão da UFJF. Ordem do dia: II – Eleição de representantes do 52 

CONEXC para participação no Conselho Superior da UFJF: A Senhora Pró-Reitora 53 

apresentou a necessidade de eleição de três membros titulares e três suplentes para 54 

representação do CONEXC no Conselho Superior (CONSU) da UFJF. Discorreu sobre a 55 

importância dessa participação e explicou, resumidamente, a dinâmica do agendamento das 56 

reuniões do CONSU. Propôs, então, um encaminhamento para a dinâmica da eleição: 1) 57 

caso ocorresse a apresentação de até seis nomes, não seria necessário a votação por cédulas 58 

e, se possível, a definição dos assentos entre os candidatos com participação dos demais 59 

conselheiros nessa definição;  2) caso houvesse a apresentação de mais de seis candidatos, 60 

seria feita uma votação por cédulas e, de acordo com o número de votos, a listagem de 61 

efetivos e suplentes seria definida. Todos os conselheiros acataram o encaminhamento, por 62 

unanimidade. Iniciaram-se, então, algumas solicitações de esclarecimentos. O professor 63 

Gustavo Taboada perguntou se seriam garantidos recursos para transporte e diárias para os 64 

membros de Governador Valadares participarem das reuniões do CONSU em Juiz de Fora, 65 

caso eles fossem eleitos. A Senhora Pró-Reitora explicou que haverá verba para esses 66 

custos. Esclareceu ainda que, em sua avaliação, o ideal seria que os membros do CONEXC 67 

que já representam outro conselho ou entidade que já tenha assento no CONSU não se 68 

candidatassem nessa eleição, para que se evitasse uma sobreposição de representação. 69 

Sugeriu também que somente membros efetivos se candidatassem, pelo fato desses estarem 70 

em contato com mais regularidade com os debates que ocorrem nas reuniões do CONEXC, 71 

podendo, assim, representar junto ao CONSU o que estiver sendo tratado no CONEXC. 72 

Houve concordância de todos os conselheiros. A Senhora Pró-Reitora perguntou quem 73 

teria interesse em se candidatar à representante do CONEXC no CONSU. Dispuseram-se 74 

seis conselheiros e, por acordo, foram assim distribuídos entre titulares e suplentes para as 75 

vagas a serem preenchidas: Prof.
a 

Schirley Maria Policário (titular); Prof.
a 

Camila Teixeira 76 

Vaz (suplente); Prof. Samuel Rodrigues Castro (titular); Prof. Gustavo Taboada Soldati 77 

(suplente); Prof.
a 

Raquel Fellet Lawall (titular); Prof.
a
 Zuleyce Maria Lessa Pacheco 78 

(suplente). Essa composição foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: III – 79 

Comunicações do plenário: A Prof.
a 

Zuleyce agradeceu à PROEX pelo apoio ao 80 

deslocamento dos alunos do curso de enfermagem, participantes de projetos de extensão, 81 

para o acampamento do Movimento Sem Terra, em Coronel Pacheco, e ressaltou a 82 

relevância dessa atividade para a formação acadêmica e social desses alunos. A Senhora 83 

Pró-Reitora falou sobre a fase de restrição de recursos que as universidades brasileiras 84 

estão passando e, dentre elas, a UFJF. Assim, para tornar mais democrática a distribuição 85 

de verbas da PROEX, está sendo elaborado um edital de auxílio a projetos e programas. A 86 

Senhora Pró-Reitora falou da relevância das atividades que serão desenvolvidas no 87 

assentamento de Coronel Pacheco e solicitou à Prof.
a 

Zuleyce faça um relato da 88 

experiência dessa visita na próxima reunião do CONEXC. Não havendo considerações, a 89 

Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, 90 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 91 

 

 

Profa. Ana Lívia de Souza Coimbra 

Pró-Reitora de Extensão 
 

 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati 

Secretária Executiva do Conselho Setorial 

de Extensão e Cultura 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 
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