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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E CULTURA 1 

DA UFJF, REALIZADA NO DIA 22 (VINTE E DOIS) DE JUNHO DE 2017 (DOIS 2 

MIL E DEZESSETE), ÀS 09 (NOVE) HORAS, NO ANFITEATRO 2 DO CENTRO 3 

DE CIÊNCIAS, NO CAMPUS JUIZ DE FORA. 4 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de junho do ano de 2017 (dois mil e dezessete), 5 

às 09 (nove) horas, no anfiteatro 2 do Centro de Ciências, no Campus Juiz de 6 

Fora, deu-se início à reunião ordinária do Conselho Setorial de Extensão e 7 

Cultura, regimentalmente convocado, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora 8 

de Extensão, Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), com a 9 

presença da Coordenadora de Ações de Extensão, Prof.ª Fernanda Cunha Sousa 10 

(secretária geral do CONEXC), da técnica em assuntos educacionais da PROEX, 11 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati (secretária executiva do CONEXC), e dos 12 

respectivos conselheiros: Vitor Furtado (representante do DCE); Rogério da Silva 13 

(representante do Sintufejuf); Prof. Samuel Rodrigues Castro (representante dos 14 

Coordenadores de Programas de Juiz de Fora); Prof. Otávio Eurico de Aquino 15 

Branco (representante do CONGRAD); Prof.ª Ana Cláudia Peres Rodrigues, 16 

(representante dos coordenadores de projeto da área Saúde); Prof. Luckas 17 

Sabioni Lopes (representante dos coordenadores de projeto da área Tecnologia e 18 

Produção); Prof.ª Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de 19 

projeto da área Trabalho); Prof.ª Raquel Fellet Lawall (representante dos 20 

coordenadores de projeto da área Educação); Prof. Gustavo Taboada Soldati 21 

(representante dos coordenadores de projeto da área Meio ambiente); Prof.ª Ana 22 

Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof. Bruno Fuser 23 

(representante dos coordenadores de projeto da área Comunicação); Prof.ª Alice 24 

Mary Monteiro Mayer (representante dos coordenadores de projeto da área 25 

Comunicação), para a primeira reunião do Conselho Setorial de Extensão e 26 

Cultura (CONEXC). Ordem do dia: I – Informes: a Senhora Pró-Reitora iniciou a 27 

reunião ressaltando a importância da retomada dos trabalhos Conselho de 28 

Extensão, após um período de mais de dez anos sem funcionamento efetivo. A 29 

seguir, pediu para que cada membro presente fizesse uma breve apresentação. 30 

Informou ainda que é importante que o membro titular avise a secretaria do 31 

conselho, com antecedência e por escrito, quando não puder comparecer à 32 

reunião, para que o suplente devidamente eleito possa ser convocado pela 33 

secretaria do conselho para a representação necessária, evitando que a reunião 34 

fique impedida de ocorrer por falta de quórum. II - Apresentação do Regimento 35 

do Conselho Setorial de Extensão e Cultura: a Senhora Pró-Reitora comunicou 36 

que o regimento do CONEXC foi reformulado, de forma coletiva entre docentes, 37 

técnico- administrativos (TAEs) e estudantes, debatido e aprovado pelo Conselho 38 

Superior com o objetivo de valorizar a participação efetiva dos professores, TAEs, 39 

estudantes e beneficiários dos campi da UFJF nos direcionamentos da política de 40 

extensão. III - Esclarecimentos acerca do início das atividades do Conselho: 41 

a Senhora Pró-Reitora sugeriu que as reuniões do conselho ocorressem no 42 

período da tarde, o que foi acatado pelos membros do conselho, e, ainda, que os 43 

conselheiros enviassem suas disponibilidades de dias e horários para o e-mail do 44 
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conselho para que a secretaria estude as possibilidades de atendimento da 45 

demanda da maioria dos membros no agendamento das próximas reuniões. A 46 

Senhora Pró-Reitora informou ainda que, conforme o regimento do conselho, as 47 

reuniões terão duração máxima de três horas, com possibilidade de se estender 48 

por mais uma hora, desde que haja aprovação da plenária. IV - Inserção da 49 

Extensão nos currículos da graduação: a Senhora Pró-Reitora apresentou aos 50 

conselheiros a resolução do Plano Nacional de Educação, que torna obrigatório, 51 

para alunos de graduação formados a partir de 2021, o mínimo de dez por cento 52 

do total de horas do currículo em atividades de extensão. Destacou ainda a 53 

importância de discutir esse assunto no conselho e os desafios para a 54 

implementação até 2021. Em seguida, passou a palavra para a plenária se 55 

manifestar sobre o assunto. O Prof. Otávio falou que essa resolução poderá 56 

alavancar a extensão, até porque ela seria incluída no projeto pedagógico dos 57 

cursos de graduação, mas que o ideal seria incluir as atividades de extensão 58 

dentro de cada disciplina, sem aumentar a carga horária dos cursos. O Prof. 59 

Samuel disse que foi ao Congresso Latino-americano de Extensão Universitária, 60 

ocorrido em junho deste ano na Nicarágua, e que lá esse assunto foi amplamente 61 

discutido, demonstrando que é um tema em voga em toda a América Latina e não 62 

somente no Brasil. Ressaltou, ainda, que a curricularização deveria se iniciar 63 

vinculando uma disciplina às atividades e projetos de extensão. A Prof.ª Alice 64 

defendeu que a primeira coisa a se fazer seria estudar o Plano Nacional de 65 

Educação (PNE) para conhecer melhor as diretrizes e que isso deveria ser feito 66 

em conjunto com o CONGRAD. A Prof.ª disse enxergar isso como uma 67 

oportunidade para refletir sobre o tripé: ensino - pesquisa - extensão e enxergar 68 

também o ensino como extensão.  O Prof. Gustavo pediu a palavra para dizer que 69 

a extensão precisa ter seu próprio corpo teórico, conceitual e metodológico e não 70 

apenas ser anexada ao ensino. A Prof.ª Ana Rosa ressaltou a importância de 71 

fornecer material para o conselho estudar essa resolução a fim de melhor debatê-72 

la. A Senhora Pró-Reitora explicou a origem da meta número 12.7 do PNE, a qual 73 

fala da inserção da extensão nos currículos de graduação, que surgiu das 74 

discussões dos dirigentes das universidades públicas que fazem parte do 75 

FORPROEX, com o objetivo de fazer com que a extensão abarcasse, além dos 76 

alunos bolsistas e voluntários que atualmente são vinculados a ações de 77 

extensão, o conjunto do corpo discente das universidades, determinando uma 78 

formação profissional crítica e ressaltando a relevância das universidades 79 

atuarem sobre a questão social nos territórios onde elas se inserem. Ressaltou 80 

que isso é muito importante, mas os 360 projetos atualmente cadastrados junto à 81 

PROEX não conseguirão atender, sozinhos, a inclusão de todos os estudantes da 82 

instituição. Além disso, pontuou que outra dificuldade seria o fato de muitos 83 

professores argumentarem não ter esse perfil extensionista e, portanto, teriam 84 

dificuldades, a princípio, em implementar essa meta. Acrescentou ainda que 85 

várias mudanças institucionais serão necessárias para que essa meta seja 86 

cumprida na UFJF. Informou também que a UFRJ está em um estágio avançado 87 

da implantação dessa meta e deu alguns exemplos de como isso tem sido feito 88 
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naquela instituição. Propôs, então, que se criasse uma comissão, formada por 89 

alguns membros do conselho, para estudar esse tópico em conjunto com as duas 90 

professoras da nutrição e de membros da Pró-reitoria de Extensão que já estão 91 

trabalhando nesse tema, além de um membro a ser indicado pelo CONGRAD. A 92 

plenária concordou com a formação da comissão, que ficou assim constituída: 93 

Prof. Otávio (representando o CONGRAD – a se confirmar de acordo com 94 

deliberação do CONGRAD sobre o tema), a Coordenadora de Ações de Extensão 95 

Prof.ª Fernanda, a Pró-Reitora de Extensão Ana Lívia, a servidora da PROEX 96 

Rafaela Savino, o representante do DCE Vitor, a Prof.ª Raquel Fellet, a Prof.ª 97 

Schirley e um representante da Pró-Reitoria de Graduação. Em seguida, foi 98 

votado sobre a inclusão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa na 99 

comissão, e, com oito votos contra e quatro a favor, deliberou-se que a mesma 100 

não seria incluída neste momento. V - Recursos aos editais 01, 02 e 03/2017: a 101 

Senhora Pró-Reitora informou a todos sobre os trâmites para o encaminhamento 102 

ao CONEXC dos recursos às avaliações dos projetos reprovados nos referidos 103 

editais e também sobre aqueles que foram aprovados com número de bolsas 104 

inferior ao que foi solicitado por seus coordenadores. Propôs que o conselho 105 

avaliasse os vinte e um projetos e seus respectivos recursos, cumprindo, assim, 106 

seu papel como instância recursal, prevista em seu regimento, com uma proposta 107 

inicial de um limite de até 20 bolsas para a serem distribuídas caso os recursos 108 

fossem deferidos. O Prof. Bruno Fuser ressaltou que o conselho precisa ter 109 

cuidado para não ser injusto com quem foi aprovado na primeira avaliação, 110 

apontando a necessidade de estabelecer critérios para ver quais recursos serão 111 

avaliados, pois, se um projeto que já foi aprovado (com nota 80, por exemplo) e 112 

agora pede recurso para aumentar número de bolsas for analisado de forma 113 

diferente dos projetos que foram reprovados e não conseguiram nenhuma bolsa, 114 

haverá dois pesos e duas medidas. A Prof.ª Alice defendeu que o correto seria 115 

que essa avaliação de recursos tivesse sido discutida no CONEXC antes, mas, 116 

diante da situação, os recursos precisam de respostas do conselho, que 117 

futuramente voltará a debater os editais. Disse ainda da necessidade de avaliação 118 

das ações de extensão e de discussão dos princípios que baseiam a extensão 119 

universitária na UFJF. A Senhora Pró-Reitora informou sobre o setor de 120 

monitoramento e avaliação de projetos, recentemente criado pela gestão e que irá 121 

trazer esse ponto para se discutido no CONEXC, o que ira auxiliar no 122 

aprimoramento do acompanhamento das ações de extensão na UFJF. Falou 123 

ainda da possibilidade de os projetos serem aprovados sem concessão de bolsa, 124 

já que a distribuição das mesmas já foi feita pela Pró-Reitoria de Extensão. De 125 

toda forma destacou que, mesmo que não sejam alocadas bolsas, os recursos 126 

devem ser analisados. O Prof. Bruno Fuser pontuou que, já que o conselho é uma 127 

instância recursal, precisa ter o mesmo peso e mesma medida para tratar de 128 

forma igualitária todos os recursos e evitar novos questionamentos. Ponderou 129 

também que, para avaliar os recursos, deve ser utilizada a mesma tabela da 130 

primeira avaliação dos projetos. O discente Vitor falou que o CONEXC não pode 131 

deixar de avaliar esses recursos tendo em vista a disponibilidade de até vinte 132 
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bolsas, disponibilizadas pela Pró-reitoria de Planejamento para essa questão 133 

específica destes recursos, conforme mencionado pela Pró-Reitora, em virtude da 134 

importância dessas bolsas para os alunos de graduação que delas dependem. A 135 

Senhora Pró-Reitora esclareceu que, como o conselho não participou da 136 

distribuição das bolsas no início do processo por ainda não estar em exercício, os 137 

conselheiros avaliarão os projetos com os  mesmos parâmetros utilizados no 138 

decorrer do edital a que se referem os atuais recursos e a Pró-Reitoria de 139 

Extensão se encarregará de distribuir as bolsas. Propôs, então, a realização de 140 

reunião extraordinária, que ocorrerá no dia três de julho às catorze horas, na sala 141 

de webconferência do Centro de Gestão do Conhecimento Organizacional 142 

(CGCO). Tal encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Por fim, ressaltou 143 

que os conselheiros que ficaram incumbidos de avaliar os recursos devem 144 

entregar pessoalmente os pareceres, juntamente com os processos, na secretaria 145 

da Pró-Reitoria de Extensão, para os conselheiros lotados no campus de Juiz de 146 

Fora, e, no setor de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, localizado no Bloco D-147 

9, na Unidade Univale, para os que lotados no campus de Governador Valares, 148 

até o meio-dia do dia vinte e nove de junho. A secretária do conselho enviará  149 

toda a documentação referente aos processos, por e-mail, para todos os 150 

conselheiros, com quarenta e oito horas de antecedência da reunião do dia 3 de 151 

julho. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a 152 

presença de todos e encerrou a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, 153 

que transcrevo, dato e assino. 154 

 
 

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 __/__/__ 


