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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 13 (TREZE) DE JULHO DE 2020 

(DOIS MIL E VINTE), ÀS 15 (QUINZE) HORAS, POR WEBCONFERÊNCIA. 

Aos 13 (treze) dias do mês de julho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15 (quinze) horas, 

reuniram-se para reunião ordinária do mês de julho do Conselho Setorial de Extensão e 

Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de 

Extensão, profª. Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o Coordenador de 

Ações de Extensão, o Assistente em Administração Diogo Mendes Rodrigues, e os 

conselheiros: prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de 

Projetos da área de Cultura); TAE Conrado Jenevain Braga (representante do CONGRAD); 

prof. Marco Aurélio Kistemann Júnior (representante suplente do CONGRAD), TAE 

Devani Tomaz Domingues (representante dos Coordenadores de Projetos da área de 

Trabalho); profª. Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos Coordenadores de 

Projetos da área de Comunicação); profª. Mariana Pereira Chaves Pimentel (representante 

do CSPP); Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos 

e/ou programas – Campus Juiz de Fora); profª. Andréia Francisco Afonso (representante 

dos Coordenadores de Projetos da área de Educação); prof. Marcelo Carmo Rodrigues 

(representante de Coordenadores de Projetos da área de Direitos Humanos e Justiça); prof. 

Marconi Fonseca de Moraes (representante de Coordenadores de Projetos da área de Meio 

Ambiente), profª. Schirley Maria Policário (representante dos Coordenadores de Programa - 

Campus Governador Valadares) e Marcelia Guimarães Paiva (representante suplente do 

SINTUFEJUF). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da 

presidência: A profª. Ana Lívia abriu a reunião cumprimentando aos conselheiros e a  

apresentando a justificativa de ausência da conselheira Gislaine dos Santos (representante 

dos Coordenadores de Programas do campus Juiz de Fora). Em seguida passou ao primeiro 

informe, destacando que até aquele momento 91 ações de extensão de prevenção e 

enfrentamento à COVID-19 já haviam sido cadastradas na PROEX. O Coordenador de 

Ações de Extensão destacou que após a abertura de novo prazo para realização de 

processos seletivos de bolsistas e voluntários e cadastros destes no SIGA-Bolsas, até a data 

da reunião do CONEXC, a PROEX contava com 443 programas e projetos de extensão em 

desenvolvimento e outros 85 que ainda não realizaram processo seletivo e encontravam-se 

sem atividades. Do total de 850 bolsas da PROEX, 769  contavam com bolsistas 

cadastrados e em atividades. Dando prosseguimento, a profª. Ana Lívia passou para o 

segundo informe, acerca dos dois editais publicados recentemente pela PROEX: o edital 

para Projetos de Extensão em Interface com a Pesquisa, com 16 bolsas para cada Campus;  

e o Edital de para atendimento das Demandas da Sociedade Civil Organizada, com 30 

bolsas, sendo 20 para Juiz de Fora e 10 para Governador Valadares. Esclareceu que os 

proponentes poderão realizar o trabalho remoto, de acordo com as normativas em vigor. O 

Coordenador de Ações de Extensão, Diogo Mendes, informou que os editais foram abertos 

no último dia 6 de julho, com o prazo de submissão de propostas até o dia 31 de julho. A 

profª. Ana Lívia explicou que os editais preveem a possibilidade de esclarecimento de 

dúvidas por e-mail, com o prazo de resposta de até 3 dias úteis, e finalizou solicitando aos 

presentes que divulgassem as informações junto aos demais colegas. Em relação ao terceiro 

informe, sobre a realização de webinário sobre metodologia passível de ser aplicada em 

atividades de extensão semipresenciais, a Senhora Pró-Reitora relembrou que o evento 

estava previsto para ocorrer em julho. Informou que já realizou convite ao professor 

Rogério Ferreira, da Universidade de Brasília, renomado pesquisador que trabalha com a 

Pedagogia da Alternância, que se disponibilizou para participar do evento desde que 

ocorresse na primeira semana de agosto. Diante do exposto, a profª. Ana Lívia questionou 
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sobre a concordância do Conselho em relação à transferência do webinário para a primeira 

semana de agosto. A proposta foi aprovada por unanimidade. II- ORDEM DO DIA: 1) 

Aprovação das atas do CONEXC? A profª. Ana Lívia solicitou a apreciação das duas 

últimas atas, referente às reuniões realizadas em 29 de maio de 2020 e 16 de junho de 2020, 

que foram aprovadas por unanimidade. Assim, passou à apreciação da ata de 09 dezembro 

de 2019, retomando a dúvida apresentada pela profª. Gislaine dos Santos, à época. A 

Senhora Pró-Reitora solicitou a deliberação do tema, mesmo diante da ausência da 

conselheira, tendo em vista a importância de ter todas as atas aprovadas até o momento e 

por se tratar de uma questão que ainda não tem uma decisão final sobre o assunto, já que a 

minuta que diz respeito à curricularização, cujo trecho foi objeto de dúvida, será debatida 

posteriormente pelo CONGRAD e por todas as unidades acadêmicas. O coordenador Diogo 

Mendes leu o trecho da ata com o objeto de questionamento, em que a profª. Gislaine dos 

Santos perguntou qual seria a responsabilidade do professor na Comissão de 

Acompanhamento das Atividades Curriculares de Extensão. A profª. Ana Lívia explicou 

que a dúvida foi especificamente em relação à utilização do termo ‘laudo técnico’, porque, 

segundo a profª. Gislaine, para a emissão de laudo técnico na área das engenharias seria 

necessário que um professor acompanhasse cotidianamente os estudantes. A profª. Ana 

Lívia esclareceu que a proposta é que a comissão tenha docentes que possam acompanhar o 

aluno que está no projeto e que o professor não será da área de origem do estudante, 

justamente para identificar se há necessidade de um professor daquela área. O Coordenador 

de Ações de Extensão Diogo Mendes procedeu a leitura da proposta de redação do trecho 

questionado pela profª Gislaine, que passou a ser: “A profª. Ana Lívia afirmou que a 

proposta é que essa comissão tenha docentes que possam acompanhar a trajetória 

acadêmica do estudante da UFJF e identificar atividades que, executadas em projetos não 

coordenados por docentes da Área de origem do estudante, possam ser declaradas como 

realizadas.” Após o exposto, a profª. Ana Lívia colocou a ata para aprovação. A ata foi 

aprovada por unanimidade. 1) Apresentação dos resultados do Diagnóstico das 

Condições de Acesso Digital. A profª. Ana Lívia iniciou sua exposição esclarecendo ter 

sido solicitado pelo Reitor, na reunião do CONSU, que o diagnóstico fosse apresentado nos 

conselhos setoriais, e, além disso, destacou a importância do conhecimento das respostas 

para a elaboração de políticas de extensão. Destacou que o diagnóstico completo está 

disponível na página da UFJF e que abordaria os itens que se relacionam mais diretamente 

com as atividades extensionistas, apesar do diagnóstico ter sido realizado para avaliar as 

condições de desenvolvimento de atividades de Ensino Remoto Emergencial. O primeiro 

resultado apresentado foi em relação ao vínculo dos respondentes com a UFJF. 

Responderam ao diagnóstico: 14.559 estudantes de graduação, 1.646 discentes de pós-

graduação, 1.550 docentes e 858 TAEs. A taxa de resposta ao diagnóstico foi de 86,1% 

entre os docentes, 67,2% entre os discentes da graduação, 50% entre os técnicos-

administrativos, 46,9% entre discentes de pós-graduação stricto sensu e de 3,6% entre os 

estudantes de pós-graduação lato sensu. No que se refere à participação dos estudantes de 

graduação, a profª. Ana Lívia destacou que, em alguns cursos, a taxa de participação foi 

pequena em relação ao esperado, algo em torno de 40%, variando muito em relação à 

média de 67,2%.  Informou que a explicação apresentada pelo Pró-Reitor de Planejamento 

Eduardo Condé é que em alguns casos, como no da Faculdade Educação, muitos estudantes 

já estão inseridos na educação a distância, o que pode justificar a não participação no 

diagnóstico. Seguiu para o próximo item em que foi perguntado aos estudantes se eram 

beneficiários das políticas de assistência estudantil. Afirmam não receber bolsa 70% dos 

estudantes respondentes. Sobre o tipo de bolsa recebida: 10% afirmaram receber bolsa 

PNAES, 8,1% auxílio-transporte, 4,4% auxílio alimentação, 3,9% auxílio-moradia, 0,8% 

auxílio permanência, 0,6% não quiseram responder. A profª. Ana Lívia informou que estão 
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sendo pagas 4.918 bolsas de assistência estudantil, sendo que 3.129 discentes responderam 

ao questionário, o que corresponde a 86,22% dos estudantes que recebem assistência 

estudantil  na UFJF. Diante desses números, ressaltou que o diagnóstico conseguiu levantar 

bem qual é a percepção desse estudante mais vulnerável em relação à questão do acesso 

digital. O próximo item abordado foi sobre o recebimento de bolsas acadêmicas: 79,2% dos 

estudantes responderam que não recebem bolsa. Daqueles que recebem:  5,2% são de 

Treinamento Profissional, 4,3% de Extensão, 4,2% de Iniciação Científica, 3,5% Outras 

Modalidades, 2,5% de Monitoria, 0,9% não responderam, 0,1% de Iniciação Tecnológica, e 

nenhum de Iniciação Artística. Sobre a Extensão, esclareceu que, dos 20% dos alunos que 

recebem bolsa e que participaram do diagnóstico, 4,3% são bolsistas de extensão, o que 

corresponde a um total de 626 estudantes. Ressaltou que, à época do questionário, 751 

estudantes recebiam bolsa de extensão na UFJF, portanto o percentual de respostas ao 

diagnóstico foi de 83,36%. O próximo dado apresentado foi sobre a condição de saúde dos 

respondentes, relacionada à participação em atividades presenciais durante a pandemia. 

Entre os discentes de graduação, 67,7% afirmaram que podem participar sem nenhum tipo 

de impedimento, 18,3% disseram que tinham algum problema e 12,9% não sabiam. Entre 

os estudantes de pós-graduação, 67,6% não têm nenhum impedimento, entre os docentes 

59% e entre os TAEs 56,4 %. Quanto às condições de acesso à internet, todos os segmentos 

apresentaram condições de utilização: mais de 90% dos estudantes, 99,4 % dos docentes e 

98,7% dos TAEs. Sobre qual o modelo utilizado de acesso à internet, esclareceu que a 

maior parte, entre 60% e 68%, têm acesso à internet via banda larga. Quando perguntado 

aos estudantes qual a frequência de acesso à internet, o percentual cuja frequência é diária 

foi muito alto, com 80% dos estudantes de graduação e de pós-graduação realizando o uso 

diário, e 13% de estudantes da graduação e 14% da pós-graduação afirmando que acessam 

algumas vezes por semana. Sobre se poderiam manter o acesso à internet em um futuro 

próximo, 81,2% dos estudantes de graduação, 90% dos estudantes de pós-graduação, 92% 

dos docentes e 90% dos TAEs avaliaram que continuarão tendo acesso ao recurso. Diante 

dos dados, a profª. Ana Lívia ressaltou o fato de as pessoas acessarem todos os dias a 

internet e avaliarem que terão possibilidade de dar continuidade ao uso no período recente. 

Destacou, porém, que esses dados precisam ser relativizados, levando em consideração o 

próximo gráfico a ser apresentado, referente ao tipo de equipamento de acesso à internet. O 

equipamento mais utilizado entre os estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, 

docentes e TAEs é o telefone celular, o que poderia levar, em sua opinião, a dificuldades de 

acesso a determinados conteúdos, embora grande parte dos participantes afirmou possuir 

notebook. Explicou que os docentes foram questionados sobre a experiência com 

Tecnologias de Informação e Comunicação. Quase metade dos professores, 47% não têm 

formação e nem experiência, 37,4% têm apenas experiência e só 2,3% tem formação. 

Quando perguntado aos TAEs qual a opinião deles sobre a adoção de trabalho remoto, 

7,3% apresentaram uma baixa aceitação, há uma aceitação média, com respostas entre 5 e 7 

em uma escala de 0 a 10, de 21,5% dos TAEs e 64,9% com uma aceitação muito alta, ou 

seja, que avaliam o trabalho remoto como uma boa experiência. Foi perguntado aos 

docentes e aos estudantes de graduação se as atividades remotas constituem uma alternativa 

adequada para o processo de ensino-aprendizagem. Houve uma aceitação entre média e 

baixa para quase 43% dos estudantes de graduação e uma aceitação alta de cerca de 54%. 

Assim, em média, considerando a aceitação alta a partir de 7 ou de 8, o que se observa é 

que praticamente metade dos estudantes de graduação avaliam que o Ensino Remoto 

Emergencial seria uma alternativa adequada para o processo de ensino-aprendizagem. Entre 

os docentes, a profª. Ana Lívia destacou que 17,4% responderam ter baixa aceitação (0 a 4), 

30% uma aceitação média (5 a 7) e 49% uma alta aceitação (8 a 10). Ou seja, 

aproximadamente a metade dos docentes aceitariam o ensino remoto emergencial. Também 
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foi perguntado aos TAEs se havia necessidade de capacitação para a realização do trabalho 

remoto e quais habilidades teriam que ser desenvolvidas. Dentre as capacitações mais 

apontadas pelos servidores, destacam-se a edição de vídeo, com 25,8%, seguido por edição 

de páginas, 22%, edição de gráficos, 19,7%, vídeo conferência, 16,6% e chats, 6%. Quando 

perguntado aos docentes se eles teriam interesse em obter uma formação continuada por 

meio de tecnologias, 22,2% gostariam de ter formação na utilização de plataformas, 20,8% 

em produção e apropriação de ferramentas educacionais, 19,4% em processos de avaliação, 

19,3% em uso de metodologias ativas e 11,9% em pedagogia de projetos. A partir destes 

dados, a profª. Ana Lívia apontou a demanda entre os docentes de participação em 

formação continuada para lidar com plataforma, que é justamente na qual o ensino 

emergencial pode ser utilizado e, por outro lado, os interesse dos TAEs por capacitação em 

edição de vídeo, o que também pode auxiliar no desenvolvimento do ensino remoto. 

Destacou que a realização do diagnóstico foi o primeiro passo para reafirmar a necessidade 

de a instituição estabelecer políticas de apoio a essa via de ensino que deve ser considerada 

em sua excepcionalidade no atual contexto. Informou que há um movimento nas 

universidades de uma forma geral pela adesão ao ensino remoto. Não havendo 

manifestação dos presentes, passou para o próximo item da pauta. 2) Ações de médio e de 

longo prazo a serem adotadas pela PROEX. A profª. Ana Lívia esclareceu que a 

proposta a ser apresentada foi elaborada com o apoio do prof. Neil Franco, do prof. 

Marcelo Carmo, da profª. Ana Rosa Picanço e do Coordenador de Ações de Extensão 

Diogo Mendes. Solicitou ao prof. Marcelo que realizasse a apresentação das ações 

propostas. O prof. Marcelo informou que as ações de médio prazo, de agosto a setembro de 

2020, envolviam a preparação para o III Congresso de Extensão Universitária da UFJF, 

com a realização do Congresso no final de setembro, nas modalidades: apresentação de 

vídeos, relatos de experiência, rodas online, palestras online, com resumo e trabalho 

completo para publicação em anais do evento; de outubro de 2020 a fevereiro de 2021, 

adoção de metodologia semipresencial para as ações de extensão como, por exemplo, a 

Pedagogia da Alternância, método que prevê períodos em formação (tempo Universidade), 

alternando com períodos de contato com a comunidade (tempo Comunidade). O prof. 

Marcelo também observou que durante as atividades do “tempo Comunidade”, alguns pré-

requisitos deverão ser atendidos, como atividades com número reduzido de pessoas, 

trabalho pela internet; estabelecimento expresso de protocolos, fornecimento de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para as equipes extensionistas, como luvas, 

máscaras e protetor facial, com a devida capacitação sobre o uso adequados dos EPIs. A 

profª. Ana Lívia explicou que para o médio prazo foi estipulado o período de agosto de 

2020 a fevereiro de 2021, tendo em vista o término da vigência dos principais editais de 

extensão estar previsto para fevereiro de 2021, apesar da indicação do CONSU deste prazo 

ir até dezembro. Assim, o médio prazo seria dividido em dois períodos. No primeiro, entre 

agosto e setembro, ocorreria a preparação e a realização do Congresso de Extensão 

Universitária. Todos os programas e projetos teriam como atividade a produção de um 

trabalho completo, com todas as 500 ações constando nos anais do evento. Destacou que o 

Congresso poderá ser articulado com a PROPP e com a PROGRAD, sendo realizado no 

mesmo período, como ocorre anualmente com a Mostra de Ações de Extensão. Na segunda 

fase, estaria prevista a possibilidade de trabalho semipresencial; um momento em que os 

estudantes poderiam ficar em casa trabalhando as metodologias e realizando capacitação, e 

um momento na comunidade. Ressaltou que só ocorrerá esse momento na comunidade caso 

o Comitê de Monitoramento e Orientações de Conduta sobre coronavírus da UFJF e o 

Conselho Superior o autorizem. Destacou que será necessário realizar um dispêndio 

financeiro para a  aquisição de EPIs para os 2 mil estudantes, incluindo bolsistas e 

voluntários. No mesmo sentido, apontou que será necessário desenvolver políticas de apoio 
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em relação à internet e outros equipamentos para que os estudantes de extensão que estão 

em condições de vulnerabilidade possam desenvolver suas atividades. Após a apresentação 

da proposta, a profª. Ana Lívia abriu o tema para debate. O prof. Marconi Moraes destacou 

a importância de dar continuidade ao Congresso de Extensão, por meio divulgação do 

trabalho desenvolvido pelos programas e projetos. Destacou também que o evento será 

interessante para que os estudantes obtenham o reconhecimento em relação aos trabalhos 

que estão sendo desenvolvidos nesse contexto da pandemia e se colocou à disposição para 

ajudar na organização. O prof. Neil Franco esclareceu que a proposta previa a elaboração 

de trabalhos de 8 a 10 páginas, com a possibilidade dos programas e projetos que já existem 

relatarem sua trajetória e dos que estão iniciando abordarem as perspectivas do que 

pretendem realizar. Assim, destacou que o diferencial do evento deste ano seria o registro 

histórico das ações de extensão. O prof. Marcelo Carmo apontou que seria interessante 

realizar uma coletânea de relatos de experiências dos alunos e das experiências dos 

programas e projetos. Diante do exposto, a Presidente do Conselho colocou a proposta em 

votação, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. A profª. Ana Lívia solicitou 

a manifestação dos conselheiros que desejassem integrar a Comissão de Organização do 

Congresso de Extensão. O prof. Marconi Moraes, a profª. Andreia Afonso e a TAE Devani 

Tomaz se disponibilizaram para compor a comissão. A profa. Schirley Policário perguntou 

como se daria a definição das modalidades e do formato do Congresso.  A profª. Ana Lívia 

esclareceu que caberá à comissão propor a forma de submissão dos trabalhos, a formatação, 

a avaliação, o número de mesas e demais pontos referentes à organização do evento. A 

profª. Ana Lívia apresentou a proposta de longo prazo, com a previsão de as condições de 

trabalho já estarem normalizadas, com o retorno das atividades presenciais a partir de 

março de 2021, conforme as condições de segurança apontadas pelo Comitê de 

Monitoramento e Orientações de Conduta sobre coronavírus da UFJF. A profª. Mariana 

Pimentel apontou para a incerteza em relação ao cenário de longo prazo, julgando mais 

pertinente deixar a previsão de atividades em aberto. Diante do exposto, a profª. Ana Lívia 

sugeriu o ajuste do texto prevendo que, em caso de possibilidade de execução de atividades 

presenciais, a Extensão voltará a desenvolver suas atividades regulares, com uso de EPIs e 

seguindo os protocolos institucionais. A proposta foi aprovada por unanimidade. A profª. 

Ana Lívia agradeceu à colaboração dos conselheiros na elaboração das propostas 

apresentadas. Informou que trabalhará na elaboração da minuta a ser apresentada para a 

aprovação dos conselheiros e, posteriormente, encaminhada à Comissão Acadêmica para 

debate. A Senhora Presidente desejou boas-vindas às conselheiras Marcelia Paiva e 

Mariana Pimentel e, não havendo mais considerações, agradeceu a presença de todos e 

todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, 

dato e assino. 

 

Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra 
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Ata aprovada na reunião do dia __/__/__ 

 

 


