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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE 1 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE 2 

JUNHO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE), ÀS 15 (QUINZE) HORAS, REALIZADA 3 

REMOTAMENTE POR WEBCONFERÊNCIA.  4 

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de junho do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15 (quinze) 5 

horas, reuniram-se para reunião extraordinária do mês de junho do Conselho Setorial de 6 

Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora 7 

de Extensão, Prof.a Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o Coordenador 8 

de Ações de Extensão, o Assistente em Administração Diogo Mendes Rodrigues 9 

(Coordenador de Ações de Extensão) , a Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria 10 

de Extensão no campus de Juiz de Fora, Priscila Gonçalves de Souza Salvati, secretária 11 

executiva do CONEXC, e os conselheiros: Prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante 12 

de Coordenadores de Projetos da área Direitos Humanos e Justiça); Prof. Neil Franco Pereira 13 

de Almeida (representante de Coordenadores de Projetos da área Cultura); o TAE Conrado 14 

Jenevain Braga (representante do CONGRAD); Prof. Marconi Fonseca de Moraes 15 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente); prof.ª Gislaine dos 16 

Santos (representante dos Coordenadores de Programas - Campus Juiz de Fora); Prof.ª Ana 17 

Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof.ª  Valéria de Faria Cristófaro 18 

(representante da área de Cultura); prof.ª Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos 19 

Coordenadores de Projetos da área Comunicação); Prof.ª Andréia Francisco Afonso 20 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área Educação); Prof. Marcelo da Silva 21 

Silvério (representante dos Coordenadores de Projetos da área Saúde);  Maria do Carmo 22 

Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz 23 

de Fora); TAE Windson Mendes Carvalho (representante do Sintufejuf); TAE Devani 24 

Tomaz Domingues (representante dos Coordenadores de Projetos da área Trabalho); prof.ª 25 

Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de Programas do campus de 26 

Governador Valadares); Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da 27 

presidência: A prof.ª Ana Lívia iniciou a reunião agradecendo a todos por terem concordado 28 

com a antecipação da data da presente reunião. II- ORDEM DO DIA: I-  Ações de extensão 29 

no atual contexto e planejamento para 2020 e 2021 – A Senhora  Pró-Reitora introduziu 30 

a pauta abordando a Comissão Acadêmica de Educação Superior e os representantes 31 

escolhidos na última reunião do CONEXC para compor a mesma. Pontuou que foram eleitos 32 

o prof. Neil Franco Pereira de Almeida como titular e como suplentes o prof. Marcelo Carmo 33 

Rodrigues e a prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira. A prof.ª Ana Lívia apresentou a 34 

Resolução do CONSU n° 15/2020, que instituiu comissões para apresentarem propostas de 35 

planejamento das ações acadêmicas e administrativas no contexto da pandemia. A Pró-36 

reitora citou todas as seis comissões criadas por essa resolução, a saber: 1) Comissão de 37 

Tecnologia de Informação; 2) Comissão de Infraestrutura e Saúde; 3) Comissão de 38 

Condições de Trabalho e Gestão de Pessoas; 4) Comissão de Apoio Social e Inclusão Digital; 39 

5) Comissão Acadêmica – Educação Superior; 6) Comissão Acadêmica – Educação Básica. 40 

Destacou que, dentre essas, a PROEX possui representação em três: Comissão de Apoio 41 

Social e Inclusão Digital; Comissão Acadêmica – Educação Superior; Comissão Acadêmica 42 

– Educação Básica. Destacou o artigo 9° dessa resolução que estipulou prazos para que as 43 

comissões encaminhem as diretrizes para deliberação do CONSU: 1) Diretrizes de Curto 44 

Prazo (Implantação imediata) - propostas devem ser encaminhadas ao CONSU até 45 

22/06/2020; 2) Diretrizes de Médio Prazo (Implantação Agosto-Setembro/2020 a 46 

Dezembro/2020 - continuidade do período 2020.1, que pode incluir retorno presencial 47 

parcial) - propostas devem ser encaminhadas para o CONSU até 31/07/2020; 3) Diretrizes 48 

de Longo Prazo (Implantação 2021 – conclusão 2020.1 e início do novo período) - propostas 49 



 2 / 4 

 

devem ser encaminhadas para o CONSU até 31/08/2020. A Senhora Pró-Reitora explicou 50 

que hoje os conselheiros apreciariam as diretrizes de curto prazo formuladas pelos 51 

representantes da Extensão na Comissão  Acadêmica, sendo basicamente a continuidade do 52 

que já vem sendo feito pelos programas e projetos de extensão por meio remoto. Afirmou 53 

que, após essa apreciação, seria formulada uma resolução a ser aprovada pelo CONSU. A 54 

partir dessa explanação, a prof.ª apresentou a proposta dos representantes da Extensão na 55 

Comissão Acadêmica a ser aprovada pelo CONEXC: 1) Curto prazo (até julho de 2020) - 56 

Trabalho remoto de formação em extensão das equipes e produção de metodologia e 57 

instrumentais para ação; Atividade para conhecimento e debate sobre a Pedagogia da 58 

Alternância. 2)  Médio prazo (1° período - agosto e setembro de 2020): Preparação para 59 

o III Congresso de Extensão Universitária da UFJF (agosto e setembro); Realização de III 60 

Congresso da Extensão (setembro). No congresso, seriam  realizadas várias modalidades de 61 

atividades:  apresentação de vídeos, relatos de experiência, rodas online, palestras online, 62 

com resumo e trabalho completo para publicação em anais de evento. Médio prazo (2° 63 

período - outubro de 2020 a fevereiro de 2021): As ações de extensão adotarão a 64 

Pedagogia da Alternância: um período em formação (tempo Universidade) e outro de contato 65 

com a comunidade (tempo Comunidade). No período de “tempo comunidade”, as atividades 66 

seriam realizadas da seguinte forma: com número reduzido de pessoas e trabalho pela 67 

internet; com estabelecimento expresso de protocolos de biossegurança; com fornecimento 68 

de EPIs (como álcool gel, luvas, máscaras e protetor facial) e capacitação para as equipes 69 

extensionistas. 3. Longo prazo (a partir de março de 2021): Quando houver o retorno das 70 

atividades acadêmicas presenciais, as ações de extensão também serão retomadas, atendendo 71 

aos protocolos de biossegurança. Encerrada a apresentação, a prof.ª Ana Lívia solicitou que 72 

os conselheiros fizessem suas considerações. O prof. Marcelo Carmo disse que não conhece 73 

sobre a Pedagogia da Alternância e que acha que teremos pouco tempo para se aprofundar 74 

no tema e já colocar em prática em julho. O prof. Marcelo Silvério disse que as propostas 75 

elaboradas pelos representantes do CONEXC na Comissão Acadêmica foram bem 76 

destacadas e que teremos muitos desafios para enfrentar nesse período de distanciamento. A 77 

respeito das diretrizes de curto prazo, ele acha que não deveria haver uma determinação para 78 

que todos os programas e projetos de extensão sejam realizados remotamente, pois alguns 79 

dos seus projetos estão ocorrendo presencialmente sem  a atuação dos alunos. Disse que o 80 

CSPP já está recebendo propostas para que seja retomado o uso dos laboratórios de pesquisa 81 

e que a PROPP deverá orientar essa retomada. Sendo assim, ele acredita que a PROEX e o 82 

CONEXC deveriam avaliar caso a caso. A prof.ª Gislaine do Santos pontuou que em julho 83 

de 2020 encerra-se a vigência dos projetos do Edital de Extensão em Interface com Pesquisa 84 

e gostaria de saber se essa data irá se manter e se será necessária a entrega de relatório final. 85 

A TAE Devani Tomaz perguntou se havia a possibilidade de prorrogação do Edital de 86 

Projetos de Extensão em Interface com Pesquisa e perguntou a quantidade de programas e 87 

projetos do campus avançado que estão sendo realizados remotamente. A TAE Devani 88 

Tomaz observou que o momento atual deve ser o de rever as metodologias para se trabalhar 89 

remotamente nos projetos. Destacou ainda que algumas instituições estão funcionando nesse 90 

momento, como as que cuidam de idosos, e que essas poderiam ser beneficiárias de alguns 91 

projetos, desde que sejam tomados os devidos cuidados. A prof.ª Ana Lívia respondeu que 92 

serão lançados  novos editais para atendimento às demandas de Movimentos Sociais e de 93 

submissão de Projetos de Extensão em Interface com Pesquisa, esse ultimo ainda sob análise 94 

acerca da sua viabilidade de lançamento. Disse também que está acompanhando as 95 

demandas dos professores relacionadas à PROPP. Em relação ao segundo questionamento  96 

da TAE Devani, respondeu que, à curto prazo, é preocupante o funcionamento de programas 97 

e projetos de extensão na forma presencial, devido às condições de biossegurança, sendo 98 

diferente dos projetos de pesquisa, que terão todas essas condições atendidas ao utilizarem 99 
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os laboratórios da UFJF. Dessa forma, a Senhora Pró-Reitora sugeriu que não se incluisse 100 

essa possibilidade de trabalho presencial  nesse momento e que isso deveria ser discutido na 101 

próxima reunião, para ser implementado à médio prazo. O prof. Marcelo Silvério disse que 102 

acha prudente o posicionamento da Pró-Reitora e concorda que isso pode ser analisado à 103 

médio prazo.  O professor sugeriu de que se colocasse na resolução, de ações de médio prazo, 104 

que a PROEX e/ou CONEXC serão as instâncias que avaliarão uma maior ou menor atuação 105 

dos programas e projetos no formato presencial. A prof.ª Ana Lívia disse que no primeiro 106 

artigo da resolução da PROEX poderia ser colocado que todos os projetos de extensão se 107 

dariam de forma remota, com exceção daqueles de combate à Covid-19. A prof.ª Cláudia 108 

Thomé elogiou o trabalho dos integrantes da Comissão e disse estar de acordo com que foi 109 

proposto. Além disso, observou que, como muitos alunos não moram em Juiz de Fora, 110 

autorizar a realização de atividades semipresenciais poderia trazer um risco significativo 111 

nesse momento. O prof. Marconi Moraes explicou que no caso do programa dele, o qual está 112 

articulado um curso em parceria com o Corpo de Bombeiros, não conseguiria 113 

operacionalizá-lo nesse período de curto prazo, pois a parte prática precisa ser feita 114 

presencialmente.  A Senhora Pró-Reitora disse que , até o momento, não tínhamos vivido 115 

um momento como esse alto grau de imprevisibilidade. Afirmou  que temos que garantir que 116 

a Extensão aconteça emergencialmente de forma remota e que, para isso, é necessário criar 117 

formas  alternativas para continuar tendo contato com os alunos nesse período para que as 118 

ações de extensão não sejam paralisadas. Com relação aos beneficiários, a prof.ª Ana Lívia 119 

relatou que alguns coordenadores estão conseguindo ter contato com eles de maneira remota. 120 

A prof.ª Ana Rosa Picanço destacou que, em um primeiro momento dessa pandemia, se 121 

sentiu limitada para continuar com os projetos ativos, porém, com o passar do tempo, criou 122 

alternativas de trabalho tão potentes como as presenciais. O prof. Neil Franco observou que 123 

estamos resolvendo hoje as diretrizes de curto prazo, mas que está preocupado com o 124 

possível não retorno das atividades presenciais até o final do ano. Afirmou que teremos que 125 

ter muito tato para resolver como será o funcionamento dos programas e projetos de outubro 126 

até fevereiro de 2021. A prof.ª Ana Lívia ressaltou que, conforme a proposta elaborada, entre 127 

agosto e setembro de 2020, as atividades seriam relacionadas à preparação e à 128 

operacionalização do III Congresso de Extensão da UFJF, planejado para que ocorra 129 

remotamente. A prof.ª Gislaine dos Santos disse que ficou na dúvida como seria feita essa 130 

atividade para conhecimento da Pedagogia da Alternância. A Senhora Pró-Reitora respondeu 131 

que isso seria feito com os coordenadores de programas e projetos de extensão, a fim de se 132 

planejar ações de médio e longo prazo para a Extensão na UFJF. Também destacou que 133 

pretende trazer a experiência de outras universidades e um especialista na área para um 134 

evento online em julho. O prof. Marcelo Silvério reforçou que, à médio prazo, deveria haver 135 

a possibilidade de retorno de algumas atividades de forma semipresencial, seguindo as 136 

condições adequadas de biossegurança, assim como será proposto pela PROPP, até mesmo 137 

para se ter o mesmo parâmetro dentro da UFJF. Acredita que a partir de agosto retornem 138 

algumas atividades de ensino ainda que remotamente. Continuou dizendo que a PROPP está 139 

fazendo uma minuta de Ensino a Distância para os Programas de Pós-graduação stricto 140 

sensu, lato sensu e para as residências. Por isso, pontua que deveria haver a possibilidade de 141 

se retomar algumas  ações de extensão presenciais à médio prazo, sob as condições 142 

adequadas de biossegurança e com a avaliação de uma comissão do CONEXC para autorizar 143 

a execução dessas.  Esclareceu que a Farmácia Universitária está funcionando com a 144 

presença dos técnicos administrativos, dos terceirizados e outros membros da equipe do 145 

projeto de extensão, porém sem a atuação dos alunos. A prof.ª Ana Lívia disse que a 146 

perspectiva, à médio prazo, é que se tenha a possibilidade de algumas ações de extensão 147 

serem realizadas de forma semipresencial, segundo prevê a pedagogia da alternância, com 148 

todos os cuidados de biossegurança. A prof.ª Ana Lívia encaminhou que deliberássemos 149 
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hoje somente as propostas de curto prazo. A Senhora Pró-Reitora pontuou que a discussão 150 

sobre o desenvolvimento de atividades acadêmicas de forma remota é algo que deve ser feito 151 

somente em situações emergenciais, pois nem todos os alunos e beneficiários de programas 152 

e projetos de extensão possuem acesso à internet, o que inviabiliza a participação desses no 153 

atual contexto. A partir disso, surge a necessidade da Reitoria criar as condições de apoio 154 

social e de inclusão tecnológica para que os nossos alunos tenham acesso às atividades 155 

acadêmicas. A prof.ª Ana Lívia explicou que essa questão demanda recurso e que esse é um 156 

problema grave, que deverá ser resolvido pelo MEC. Também informou que o Reitor, prof. 157 

Marcus David, tem participado da abertura das reuniões da comissões citadas e que ele 158 

destacou que os trabalhos das Comissões instituídas pelo CONSU devem se basear em 159 

quatro princípios. O primeiro deles é a qualidade da formação.  O segundo princípio é a 160 

perspectiva de inclusão. Desta forma, devem ser criadas condições para acessibilidade ao  161 

meios que permitem a viabilização de alguma atividade não presencial. O terceiro ponto é o 162 

respeito às condições adequadas de trabalho de docentes e TAEs coordenadores de projetos, 163 

bem como condições de estudo dos estudantes extensionistas. O último princípio é o de 164 

reafirmar a educação presencial, que funda a Universidade Pública Brasileira, evitando sua 165 

generalização por meio do ensino por meio da educação à distância. A Senhora Pró-Reitora 166 

ainda destacou que a presente proposta de trabalho remoto é uma alternativa emergencial 167 

para esse contexto de dificuldade. Ressaltou, entretanto, o devido cuidado que deve ser 168 

tomado para que não se naturalize o uso generalizado de TICs para a Extensão por 169 

excelência. A prof.ª Ana Lívia ainda observou que poderíamos debater, em caráter 170 

emergencial, o registro de atividades como “lives”, webinários e material viabilizado via 171 

youtube como ações de extensão.  Explicou que os professores estão fazendo essas ações e 172 

não estão tendo uma forma de registro. A prof.ª Ana Rosa Picanço perguntou se essas ações 173 

seriam avaliadas por uma comissão, a fim de se verificar se realmente são atividades de 174 

extensão e de se averiguar a qualidade das mesmas. A prof.ª Ana Lívia respondeu que 175 

haveria uma comissão para avaliar essas propostas, como ocorre normalmente com os editais 176 

da PROEX. A prof.ª Ana Lívia disse que para fazer esse cadastro é possível duas formas:  a 177 

manutenção do mesmo formulário de registro hoje utilizado ou criado um formulário mais 178 

simplificado, com aprovação mais ágil. Por fim, encaminhou que PROEX encaminhará uma 179 

minuta de  resolução que trata das diretrizes de curto prazo discutidas hoje para a aprovação 180 

dos conselheiros e que, em seguida, esse documento será enviado para a Comissão 181 

Acadêmica de Ensino Superior. O encaminhamento proposto foi colocado em votação e 182 

aprovado por unanimidade. III - Comunicações da plenária: Não havendo mais 183 

considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e declarou 184 

encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 185 

 

 

Prof.ª 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 __/__/__ 

 

 


