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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 29 (VINTE E NOVE) DE MAIO DE 2 

2020 (DOIS MIL E VINTE), ÀS 16 (DEZESSEIS) HORAS, REALIZADA 3 

REMOTAMENTE POR WEBCONFERÊNCIA.  4 

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de maio do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 16 5 

(dezesseis) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de maio do Conselho Setorial 6 

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

Reitora de Extensão, Profª. Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o 8 

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

Rodrigues, a Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão no campus 10 

de Juiz de Fora, Priscila Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC, e 11 

os conselheiros: Prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante de Coordenadores de 12 

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

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

Braga (representante do CONGRAD); Prof. Marco Aurélio Kistemann Júnior 15 

(representante suplente do CONGRAD); Prof. Marconi Fonseca de Moraes (representante 16 

dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente); Profª. Gislaine dos Santos 17 

(representante dos Coordenadores de Programas - Campus Juiz de Fora); Profª. Ana Rosa 18 

Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); Profª. Cláudia de Albuquerque Thomé 19 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área Comunicação); Profª. Andréia 20 

Francisco Afonso (representante dos Coordenadores de Projetos da área Educação); Prof. 21 

Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores de Projetos da área Saúde); 22 

Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou 23 

programas – Campus Juiz de Fora); TAE Windson Mendes Carvalho (representante do 24 

Sintufejuf); TAE Devani Tomaz Domingues (representante dos Coordenadores de Projetos 25 

da área Trabalho); Profª. Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de 26 

Programas do campus de Governador Valadares); Ordem do dia: I – Leitura do 27 

expediente e comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião 28 

pedindo a inversão de pauta, para ampliação do tempo de discussão do ponto 29 

“Desenvolvimento de ações de extensão durante a pandemia de COVID-19”. O 30 

encaminhamento foi aprovado por unanimidade. II- ORDEM DO DIA:  1) Aprovação 31 

das atas dos dias 19/11/19, 28/11/19, 09/12/19 e 26/03/20: A profª. Ana Lívia colocou 32 

para a apreciação as atas dos dias 19/11/19, 28/11/19, 09/12/19 e 26/03/20. A profª. 33 

Gislaine dos Santos fez uma observação quanto à linha 264  da ata da reunião do dia 09 de 34 

dezembro, sobre o fragmento “emitir laudo técnico junto com o aluno”. A referida 35 

professora destacou sua preocupação quanto ao uso do termo ‘laudo técnico’ pois, no caso 36 

do curso de Engenharia, gera-se responsabilidade para o professor junto ao Conselho 37 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), pois o laudo só pode ser fornecido por um 38 

profissional. A profª. Ana Lívia esclareceu que esse trecho é relacionado aos casos de 39 

programas e projetos de extensão que não tenham um professor da área para acompanhar o 40 

aluno e que, nessas situações, torna-se necessário que esse docente emita uma declaração 41 

de responsabilidade atestando o cumprimento da atividade executada. A profª. Gislaine dos 42 

Santos respondeu que fica preocupada em declarar uma atividade em que ela não tenha 43 

acompanhado o aluno de perto. A profª. Ana Lívia propôs que isso fosse discutido na 44 

próxima reunião ordinária do Conselho. Em seguida, colocou esse encaminhamento para 45 

votação, que foi aprovado pela maioria dos conselheiros. Logo após, a profª. Ana Lívia 46 

colocou para aprovação as atas dos dias 19/11, 28/11 e 26/03. As atas foram aprovadas por 47 

unanimidade. 2) Processo SEI nº 23071.906857/2020-15 – Recurso interposto pelo 48 

discente Gabriel Vitor Costa Lagares, acerca de processo seletivo de projeto de 49 



 2 / 6 

 

extensão (Parecer: Prof. Neil Franco Pereira de Almeida) – Após leitura, a profª. Ana 50 

Lívia abriu espaço para a manifestação dos conselheiros. A conselheira Devani Tomaz 51 

disse que ao ler o parecer lhe chamou atenção o interesse do aluno em participar do 52 

projeto, mesmo havendo somente vagas para voluntários, sentindo-se excluído pelo pré-53 

requisito do edital de seleção da necessidade do cumprimento dos 60% da carga horária do 54 

curso de Direito. A conselheira se manifestou favorável ao parecer, embora perceba a 55 

necessidade de haver projetos de extensão que sejam direcionados para os alunos que 56 

estejam em diferentes períodos dos cursos. Assim, os alunos ingressantes na universidade 57 

poderão contribuir com a carga de conhecimento que trazem naquele momento. Ela 58 

solicitou que o  prof. Neil se manifestasse. O prof. Neil destacou que esse processo do 59 

aluno foi desgastante, desconfortável e repleto de idas e vindas. Ele entende o 60 

posicionamento da coordenadora do referido projeto, cuja formação tem que ser respeitada 61 

por saber os critérios necessários para o aluno participar do projeto. Por outro lado, ele 62 

avalia que deveria haver mais projetos voltados para os estudantes dos períodos iniciais do 63 

curso. A profª. Gislaine dos Santos corroborou a fala dos conselheiros, dizendo que é 64 

importante ter uma acolhida desses alunos ao entrarem no curso. Além disso, destacou o 65 

que lhe chamou atenção no material enviado: o fato de o aluno, através de sua 66 

manifestação, demonstrar uma percepção minimizada em relação ao que seria o projeto. 67 

Aponta que nesse contexto todo, sentiu falta de o aluno ter colocado o edital na 68 

documentação enviada à Proex, para ele fazer esses apontamentos do recurso. Pontuou que 69 

o professor faz todo um planejamento ao escrever o projeto e o edital, propondo ações a 70 

serem desenvolvidas, inclusive de acordo com a sua  capacidade de orientação aos 71 

estudantes. Disse que talvez o aluno não tenha tido a noção de tudo que está envolvido no 72 

estabelecimento desse critério ao qual ele discorda, visto que apontou a falta de 73 

fundamentação da professora ao estabelecer o mesmo. A profª. Ana Lívia disse que esse é 74 

o segundo recurso interposto a edital de processo seletivo de projeto de extensão do Curso 75 

de Direito do Campus de Governador Valadares neste ano. A Senhora Pró-Reitora 76 

destacou que a Extensão visa à inclusão da comunidade externa à UFJF e dos alunos no 77 

âmbito da participação nos programas e projetos. Entretanto, para viabilizar essa 78 

participação é necessário ter critérios e isso cabe ao coordenador da ação de extensão 79 

defini-los. Ela destacou que o parecer do prof. Neil reforça a resposta da Proex ao recurso 80 

interposto, que ressalta a necessidade do aluno ter uma formação prévia estipulada para 81 

participar do projeto. Não havendo mais nenhuma fala sobre o parecer, a Pró-reitora 82 

encaminhou para a votação do mesmo. O parecer foi aprovado por unanimidade.  A profª. 83 

Ana Lívia ainda destacou que entrará em contato com a Coordenação do curso de Direito 84 

do campus avançado com o objetivo de estimular a criação de projetos de extensão no 85 

referido curso de graduação e também relatar a interposição dos dois recursos a processos 86 

seletivos de projetos de extensão do curso de Direito. 3) Desenvolvimento de ações de 87 

extensão durante a pandemia de COVID-19 – A profª. Ana Lívia iniciou abordando a 88 

situação atual de preocupação e pânico que estamos vivendo em virtude da pandemia de 89 

COVID-19. Ressaltou as tomadas de decisão do atual governo relacionadas à proteção 90 

social, como o auxílio emergencial e a suspensão do contrato de trabalho com recebimento 91 

de benefício do INSS a partir de debates e decisões originadas por do Congresso.  Disse 92 

que a Universidade está com ações firmes dentro desse contexto de pandemia, contexto de 93 

emergência sanitária que agrava o contexto político atual. Ressaltou que até o presente 94 

momento há 70 ações de extensão em andamento relacionadas diretamente ao combate da 95 

Covid-19. Além dessas, há 10 de Ensino, 37 de Cultura, 25 de Pesquisa, 14 de Inovação 96 

Tecnológica e 11 desenvolvidas por setores administrativos da UFJF e direcionadas à 97 

Comunidade Acadêmica da instituição. Em seguida, deu exemplo de ações da UFJF com 98 

impacto direto na sociedade, como a do prof. Neil, que tem promovido aulas de dança pela 99 
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internet, a do prof. Marcelo Silvério, que atua na produção de álcool em gel, e a do prof. 100 

Marcelo Carmo, que trabalhou a questão de identidade no Dia Nacional Contra a 101 

GLBTFobia. Destacou que embora essas ações tenham sido desenvolvidas, há alguns 102 

dilemas que precisam ser resolvidos.  Disse que o Conselho resolveu na última reunião a 103 

situação dos bolsistas de extensão, que embora não estejam trabalhando presencialmente, 104 

estão recebendo bolsa há dois meses e meio, por estarem desenvolvendo atividades 105 

remotas. A profª. Ana Lívia pontuou que como a maioria das ações de extensão depende de 106 

atividades presenciais, torna-se necessário definir o que será feito daqui em diante e como 107 

iremos trabalhar, tendo em vista a perspectiva de especialistas de que esse período de 108 

pandemia irá se prolongar. Destacou que hoje mesmo foi atualizada a Resolução do 109 

CONSU, que prevê a prorrogação da suspensão de atividades presenciais até o dia 30 de 110 

junho. A Senhora Pró-Reitora disse que na reunião do CONSU realizada pela manhã, 111 

houve a proposição da criação de várias comissões para discutir e dar encaminhamentos 112 

sobre como serão feitas as atividades durante esse período de pandemia. Em seguida, a 113 

profª. Ana Lívia apresentou as comissões determinadas pelo CONSU no campus de Juiz de 114 

Fora: 1) Comissão de Tecnologia de Informação; 2) Comissão de Infraestrutura e Saúde; 3) 115 

Comissão de Apoio Social e Inclusão Digital; 4) Comissão Acadêmica de Educação 116 

Superior; 5) Comissão Acadêmica de Educação Básica. A composição dessas comissões 117 

visa à formulação de diretrizes que devem ser enviadas ao CONSU até as seguintes datas: 118 

de curto prazo (até o dia 22/06); de médio prazo (até 31/07) e de longo prazo (até o dia 119 

31/08). A profª. Ana Lívia observou que a Comissão Acadêmica de Educação Superior 120 

prevê a participação dela junto com um representante do Conselho Setorial de Extensão e 121 

Cultura. Na Comissão de Apoio Social e Inclusão Digital, a pró-reitora disse que está 122 

prevista a participação de um servidor da Proex, que será representada por ela ou pelo 123 

Coordenador de Ações de Extensão, TAE Diogo Mendes. Disse que para o campus de 124 

Governador Valadares serão replicadas as comissões de Tecnologia de Informação e de 125 

Infraestrutura e Saúde, que deverão ser aprovadas, primeiramente, pelo Conselho Gestor e, 126 

posteriormente, encaminhadas para o CONSU. A pró-reitora destacou que as políticas 127 

definidas pela Comissão de Apoio Social e Inclusão Digital e pela Comissão Acadêmica – 128 

Educação Superior serão aplicadas nos dois campi. A profª. Ana Lívia disse que esse 129 

documento de formação de comissões demonstra a preocupação da atual Gestão da UFJF 130 

com a segurança do funcionamento das ações de pesquisa, ensino e extensão. Diante disso, 131 

destacou que o primeiro passo seria escolher o representante do CONEXC na Comissão 132 

Acadêmica na reunião de hoje e depois estabelecer um cronograma de reuniões da 133 

comissão. A partir disso, a pró-reitora abriu para manifestação dos conselheiros. O prof. 134 

Neil Franco disse que o trabalho dessas comissões são necessários e urgentes. Assim, o 135 

professor manifestou interesse em participar da  comissão proposta. O prof. Marcelo 136 

Carmo perguntou se seriam abordadas todas as comissões ou somente aquelas em que a 137 

Extensão participará. A prof. Ana Lívia respondeu que iríamos fazer uma análise de 138 

conjuntura geral, sobre como os conselheiros enxergam o funcionamento do projetos de 139 

extensão nesse contexto e a proposição de escolha do representante do CONEXC para  140 

compor a Comissão Acadêmica. O prof. Marcelo Carmo falou que havia entendido que 141 

essa comissão não havia sido aprovada ainda no CONSU e que isso seria feito na próxima 142 

reunião do dia 02 de junho. A profª. Ana Lívia esclareceu que, de qualquer forma, 143 

aproveitaria esta reunião para escolher um representante do CONEXC. O prof. Marcelo 144 

Carmo destacou que, no âmbito do ensino e da extensão, o desafio nesse momento é 145 

acessar as pessoas de maior vulnerabilidade social, pois fica mais difícil alcançá-los por 146 

meios digitais. O TAE Windson Mendes disse que esteve na reunião de hoje do CONSU e 147 

que, embora a reunião tenha sido suspensa, com retomada prevista para o dia 02 de junho, 148 

interpreta que o CONEXC já poderia escolher um nome para compor a Comissão 149 
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Acadêmica. A profª. Ana Lívia deu prosseguimento ao tema, dizendo que esperava que 150 

fosse debatida possibilidades de como fazer extensão daqui pra frente. No caso de 151 

necessidade de atividade presencial de extensão, observou que é importante estabelecer 152 

quais são as condições que teremos que solicitar à Administração Superior, quais serão os 153 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as condições de biossegurança necessárias. A 154 

profª. Ana Lívia destacou que essa modalidade presencial não irá ocorrer em dois meses, 155 

pois para isso será necessário a existência de uma vacina para que os alunos possam ir a 156 

campo sem risco. Caso a extensão não seja de forma presencial, o CONEXC terá que 157 

sugerir à comissão como a mesma deverá acontecer, seja de forma semipresencial ou 158 

remotamente. Em seguida, indagou quais as condições terão que ser ofertadas pela Proex 159 

caso sejam adotadas essas modalidades. Disse que esse tema deverá ser discutido na 160 

próxima reunião do CONEXC com o objetivo de apresentar uma proposta para essa 161 

Comissão. A profª. Ana Lívia também destacou que a UFJF está realizando um diagnóstico 162 

pra saber as condições do trabalho remoto para técnicos, professores e alunos da 163 

instituição. A profª. Ana Rosa Picanço destacou que precisou realizar adaptações em seus 164 

projetos de extensão, por meio reuniões remotas com alunos e discussão teórica. Disse que, 165 

apesar das creches encontrarem-se fechadas no momento, ela tem mantido contato via 166 

reuniões online com uma coordenadora de creche para pensar como vai ser a nova 167 

realidade de trabalho, quando as atividades presenciais voltarem. A professora ainda 168 

relatou que em seu outro projeto tem mantido contato com professores de escola estadual 169 

através de reunião para elaborar material de orientação ao retorno às atividades. Concluiu 170 

afirmando que é fundamental encontrar formas de atuação, para não deixar a Extensão 171 

parar. A profª. Cláudia Thomé disse que estamos vivendo um clima de incerteza e 172 

ansiedade. Perguntou se há um levantamento de quais projetos de extensão estão em 173 

andamento. A professora também observou que o desenvolvimento de atividades remotas 174 

varia de cada área, sendo que, no caso dela, que é da Comunicação, tem conseguido atuar 175 

remotamente, desenvolvendo ações relacionadas ao combate à Fake News junto a uma 176 

escola. A profª. Schirley Policário parabenizou o fato de a Extensão estar tomando frente 177 

disso para trabalhar a questão. Disse que seus alunos estão indagando sobre  como será a 178 

retomada dos projetos no início de 2021, tendo em vista que os projetos finalizam em 179 

fevereiro. A profª. Ana Lívia disse que ficou entusiasmada com o interesse dos técnicos e 180 

professores de propor ações durante esse período de pandemia, haja vista que as de 181 

extensão têm se destacado por ser maioria em relação ao ensino e pesquisa na 182 

Universidade. Também mencionou que a questão da inclusão precisa ser pensada, pois as 183 

pessoas em condições de vulnerabilidade social não conseguirão participar das atividades 184 

dos programas e projetos de extensão por falta de acesso a computador e à internet. Em 185 

resposta à profª. Cláudia Thomé, disse que no início da pandemia abriu um formulário para 186 

novas propostas no enfretamento à Covid-19 e para os programas/projetos já aprovados 187 

reformularem o plano de trabalho para serem executados. A profª. Ana Lívia destacou que 188 

atualmente a PROEX conta com 70 ações de extensão ligadas ao enfrentamento à COVID-189 

19 e 411 programas/projetos em funcionamento, que podem ou não estar relacionados à 190 

pandemia. Logo após, a Senhora Pró-Reitora sugeriu que se fizesse o envio de um 191 

questionário rápido para os coordenadores de programas e projetos de extensão para 192 

levantar como está sendo realizado o trabalho remoto nas ações de extensão. Pontuou que 193 

alguns projetos estão fazendo atividades formativas dos alunos e outros entrando em 194 

contato direto com os beneficiários. Disse que essas informações do questionário poderão 195 

servir de base para o trabalho da comissão, para o debate que será feito no CONEXC e 196 

para levar diretrizes imediatas e a longo prazo para o CONSU. Em resposta à profª. 197 

Schirley Policário, a Pró-reitora disse que esta questão do prazo do edital ficará para o 198 

futuro, que primeiro temos que resolver como as atividades de extensão serão 199 
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desenvolvidas. Ressaltou ainda que a PROEX tem 114 projetos aprovados e que ainda não 200 

enviaram a documentação de bolsistas e voluntários, pois os coordenadores optaram por 201 

realizar o processo seletivo no momento em que as atividades presenciais forem retomadas 202 

na UFJF. Complementou dizendo que, se esse período de pandemia se estender, pode ser 203 

que os coordenadores desses projetos que estejam inativos queiram trabalhar da forma que 204 

o CONEXC irá estabelecer. Diante do exposto, a Senhora Pró-Reitora apresentou uma 205 

questão para ser deliberada: a escolha de um representante do CONEXC para compor a 206 

Comissão Acadêmica de Educação Superior do CONSU. Sobre isso, ela destacou que o 207 

prof. Neil Franco havia se manifestado e perguntou se mais alguém se interessaria em 208 

compô-la.  O prof. Marcelo Carmo manifestou interesse em participar da comissão. A 209 

profª. Ana Rosa Picanço também destacou que gostaria de contribuir com o trabalho da 210 

comissão. A profª. Ana Lívia destacou que o representante irá levar o debate e os 211 

encaminhamentos do CONEXC à comissão, logo todos conselheiros poderão opinar 212 

durante as reuniões. Também observou que a diferença da atuação do representante na 213 

Comissão, em relação aos demais conselheiros do CONEXC, é que dentro da Comissão 214 

Acadêmica de Ensino Superior, o representante poderá opinar nas questões de Ensino e 215 

Pesquisa, que não terão sido debatidas no âmbito do nosso Conselho. O prof. Marcelo 216 

Carmo falou que não entendeu o porquê dos conselhos setoriais terem representantes 217 

somente nessa comissão acadêmica, pois entende que poderia haver uma contribuição mais 218 

ampla dos conselheiros nas outras comissões. A profª. Ana Lívia disse que essas comissões 219 

terão um trabalho muito grande pela sua importância e quantidade de trabalho, pois irão 220 

definir a política da UFJF por um período de até um ano e meio. Dessa forma, ela 221 

justificou que essas comissões foram divididas e compostas de acordo com as afinidades 222 

dos seus representantes com o tema das mesmas. Diante das três manifestações, a profª. 223 

Ana Lívia solicitou que os professores Neil, Marcelo Carmo e Ana Rosa definisse entre 224 

eles quem seria o representante titular e os dois suplentes da Comissão. Assim, ficou 225 

estabelecido que o prof. Neil Franco seria o titular e que o prof. Marcelo Carmo e a profª. 226 

Ana Rosa seriam suplentes. As indicações foram colocadas em votação e aprovadas por 227 

unanimidade. Em relação à elaboração de um pequeno relatório das atividades que estão 228 

sendo desenvolvidas remotamente pelos programas e projetos de extensão, a profª. Ana 229 

Lívia destacou que solicitará aos coordenadores seu preenchimento, para que possam ser 230 

identificadas as dificuldades encontradas durante esse período de três meses de pandemia. 231 

Disse que, por se tratar de uma questão interna da Proex, não seria necessário colocar essa 232 

questão para deliberação do Conselho. Finalizado o debate da pauta, a Senhora Pró-Reitora 233 

consultou os conselheiros se algum deles gostaria de apresentar algum informe. O prof. 234 

Marcelo Carmo aproveitou o espaço para informar sobre a realização da “IV Semana 235 

Rainbow da UFJF”, que será totalmente online e que, pela primeira vez, acontecerá em 236 

conjunto com o campus avançado de Governador Valadares. Além disso, o prof. Marcelo 237 

convidou os colegas que tenham interesse e/ou trabalhem com essa temática  para 238 

contribuir com o evento.  A profª. Ana Lívia destacou que essa articulação dos dois campi 239 

é muito importante para fortalecer a Extensão no campus avançado. III- Comunicações da 240 

plenária: Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 241 

todos e todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que 242 

transcrevo, dato e assino. 243 

 

 

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 __/__/__ 

 

 


