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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE JULHO DE 2019 2 

(DOIS MIL E DEZENOVE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, NA SALA DE 3 

WEBCONFERÊNCIAS DO CGCO, NO CAMPUS DE JUIZ DE FORA E NA SALA 4 

DE REUNIÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA, NO CAMPUS DE GOVERNADOR 5 

VALADARES. 6 

Aos 11 (onze) dias do mês de julho do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 (quatorze) 7 

horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de julho do Conselho Setorial de 8 

Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora 9 

de Extensão, Prof.
a
 Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o 10 

Coordenador de Ações de Extensão, o Assistente em Administração Diogo Mendes 11 

Rodrigues (secretário geral do CONEXC), a Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-12 

Reitoria de Extensão no campus de Juiz de Fora, Priscila Gonçalves de Souza Salvati, 13 

secretária executiva do CONEXC, e os conselheiros o professor Marco Aurélio Kistemann 14 

Júnior (representante suplente do Congrad); Ellen Teodoro Oliveira (representante discente 15 

indicada pelo DCE); Prof.ª Ana Rosa Costa Picanço Moreira (representante do CSPP); 16 

Prof.ª Andréia Francisco Afonso (representante dos coordenadores de projetos da área de 17 

Educação); Prof. Marcelo Silva Silvério (representante de Coordenadores de Projetos da 18 

área de Saúde); Prof.ª Schirley Maria Policário (representante de Coordenadores de 19 

Programas do Campus Governador Valadares); Prof. Lélio Moura Lourenço (representante 20 

de Coordenadores de Projetos da área Trabalho); Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira 21 

(representante de Coordenadores de Projetos da área de Tecnologia e Produção); Prof.ª 22 

Ivana Lúcia Damásio Moutinho (representante de Coordenadores de Projetos da área 23 

Comunicação); Prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de 24 

Projetos da área Direitos Humanos); Prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante de 25 

Coordenadores de Projetos da área Cultura) Ordem do dia: I – Leitura do expediente e 26 

comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião lendo as 27 

justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: o TAE Conrado Janevain Braga 28 

(representante suplente do CONGRAD); Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante 29 

dos beneficiários de Projetos e/ou Programas – Campus Juiz de Fora); Prof. Marconi 30 

Fonseca de Moraes (representante dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente); 31 

Prof. Jordan Henrique de Souza (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da 32 

área Meio Ambiente); TAE Devani Tomaz Domingues (representante de Coordenadores 33 

de Projetos da área Trabalho); Prof.ª Gislaine dos Santos (representante de Coordenadores 34 

de Programas do Campus Juiz de Fora); Prof. Mateus Clóvis de Souza Costa  35 

(Representante suplente de Coordenadores de Programas do Campus Juiz de Fora). Dando 36 

continuidade às comunicações, a Senhora Pró-Reitora procedeu a leitura dos informes da 37 

presidência. O primeiro informe foi sobre o XV Congresso Latino-Americano e Caribenho 38 

de Extensão Universitária realizado entre os dias 25 e 28 de junho deste ano no Paraguai, 39 

que contou com a participação de 8 (oito) coordenadores de programas e projetos de 40 

extensão, sendo 6 (seis) do campus Juiz de Fora e outros 2 (dois) do campus Governador 41 

Valadares.  A conselheira Ana Rosa Picanço fez seu relato sobre a sua participação no 42 

evento dizendo que foi um importante espaço de troca entre extensionistas de diferentes 43 

países, tendo sido fundamental para o fortalecimento dos programas e projetos da UFJF 44 

como espaço de resistência. A Pró-Reitora Ana Lívia ressaltou que a ação extensionista 45 

nos países periféricos já é produtiva e progressista, e que no Brasil e na UFJF é ainda mais 46 

importante. Disse que se reuniu e ouviu o relato de alguns participantes do Congresso, que 47 

disseram que a extensão brasileira e especificamente da UFJF é muito importante e de alta 48 

qualidade. Ressaltou que a extensão latino-americana é diferente da europeia, tendo em 49 
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vista a condição social dos países periféricos, que necessitam de uma ação mais efetiva na 50 

comunidade. A pró-reitora também informou que irá se reunir em agosto com os 51 

coordenadores dos campi Juiz de Fora e Governador Valadares, que participaram do 52 

Congresso, a fim de discutir a internacionalização da extensão da UFJF e depois trazer essa 53 

discussão para o CONEXC, visando ao estabelecimento de uma política para nossa 54 

Universidade. Destacou que, nos últimos anos, muito já se avançou na extensão 55 

universitária da UFJF, porém, para que a extensão da UFJF alcance um patamar mais 56 

avançado, sua internacionalização deve ser discutida. Para a Pró-Reitora, essa troca de 57 

saberes e o intercâmbio internacional já ocorrem de forma mais frequente no ensino e na 58 

pesquisa, porém na extensão essa internacionalização ainda é incipiente. Concluiu dizendo 59 

que ficará como tarefa para este ano, o Conselho pensar em uma política para estruturar a 60 

internacionalização da extensão. A pró-reitora também esclareceu que não houve reunião 61 

ordinária do Conselho nos meses de maio e junho por ausência de pauta e que, por isso, foi 62 

enviado e-mail no mês de junho, solicitando a sugestão de pautas para as reuniões. A única 63 

sugestão apresentada foi feita pelo prof. Marconi, que sugeriu o tópico sobre a “divulgação 64 

das ações de extensão na UFJF”. A Pró-reitora Ana Lívia ressaltou que essa publicização 65 

já tem sido feita através de reportagens sobre as ações de extensão, realizadas pela 66 

Diretoria de Imagem Institucional no site da Universidade e informou que semanalmente 67 

tem sido publicada entre duas e três matérias relacionadas à extensão. A Senhora Pró-68 

Reitora também justificou a não publicação de nota de repúdio pelo CONEXC contra a 69 

redução de investimento e apoio do governo aos cursos da área de Ciências Humanas, mais 70 

especificamente de Filosofia e de Sociologia, tendo em vista que o Conselho Superior da 71 

UFJF já havia divulgado uma moção sobre o mesmo tema, dias após a realização da última 72 

reunião do CONEXC, o que poderia gerar redundância. A pró-reitora também informou 73 

sobre a ação desenvolvida pelo projeto de extensão “Identidades, cidadania e inclusão 74 

LGBTI+: Semana Rainbow da UFJF”, coordenada pelo conselheiro Marcelo Carmo, com 75 

o apoio da PROEX, que consistiu na pintura de duas faixas com as cores do arco-íris no 76 

campus de Juiz de Fora, em alusão ao dia do orgulho LGBTI+. Destacou a importância 77 

política dessa ação, que serve para conscientizar a população sobre o respeito à 78 

diversidade. Disse também que recebeu duas reclamações na Ouvidoria da UFJF sobre o 79 

tema e que irá respondê-las, justificando que a tinta foi comprada com recursos próprios do 80 

coordenador do projeto e que o serviço de pintura foi executado por empresa terceirizada, 81 

contratada para apoiar todos os serviços de infraestrutura e manutenção da UFJF. A profa. 82 

Ana Lívia compartilhou a sua preocupação com os rumos do conservadorismo e dos 83 

retrocessos que temos assistido no país e na nossa universidade, diante de tantas 84 

manifestações em redes sociais sobre pautas importantes, como diversidade e igualdade 85 

entre as pessoas. Nesse sentido, ela defendeu que as pessoas que trabalham com a extensão 86 

universitária, função acadêmica que visa à transformação da sociedade, precisam se unir 87 

em torno de pautas que garantam direitos, entre eles o de ser e o de existir da forma que as 88 

pessoas acharem melhor. Anunciou também que a Profa. Fernanda Cunha Sousa, que se 89 

encontra de licença maternidade, não continuará mais no cargo de Coordenadora de Ações 90 

de Extensão, devido à necessidade de acompanhar a filha recém-nascida e da 91 

impossibilidade de conciliar as atividades da coordenação com as da Faculdade de Letras. 92 

A profa. Ana Lívia disse que recebeu com muita tristeza o pedido de exoneração da profa. 93 

Fernanda, por ter realizado ao seu lado ações relevantes na PROEX. Acrescentou que o 94 

TAE Diogo Mendes Rodrigues foi nomeado como substituto da mesma. A Senhora Pró-95 

Reitora avisou que precisaria sair mais cedo da reunião do CONEXC, devido ao 96 

agendamento de outra reunião e que o Coordenador de Ações de Extensão, Diogo 97 

Rodrigues iria substituí-la. Dessa forma, sugeriu a seguinte inversão de pauta: 1°) Criação 98 

de programas estratégicos; 2°) Resolução de colaborador externo; 3°) Mostra de Ações de 99 
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Extensão. A mudança de ordem foi aprovada por unanimidade. II – Ordem do dia   1. 100 

Criação de Programas Estratégicos da Proex: A Prof.ª Ana Lívia disse que gostaria de 101 

colocar para apreciação do Conselho a criação formal de programas estratégicos da Pró-102 

Reitoria de Extensão. Explicou que tais programas são atividades perenes e que a 103 

continuidade destas ações é garantida por meio da concessão de bolsas.  Ressaltou que está 104 

colocando este assunto em discussão, pois, atualmente, na medida em que os editais são 105 

abertos para os professores/técnicos submeterem propostas de programas e projetos, estes 106 

sendo aprovados, a alocação de bolsas ou não e seu quantitativo podem variar, a partir da 107 

avaliação do mérito de cada proposta e de sua pontuação obtida. Para a Pró-Reitora, o 108 

estabelecimento dos programas estratégicos é a sinalização da importância de que 109 

determinadas ações devem ser executadas continuamente e que, devido à inconstância do 110 

recebimento de bolsas, isso poderia comprometer a existência desses programas, por isso a 111 

necessidade de se separar um quantitativo permanente de bolsas para as ações estratégicas. 112 

Destacou que são programas com uma relevância política, que se relacionam com o sentido 113 

de ser da universidade e que recebem grande fluxo de pessoas, como, por exemplo, o 114 

Jardim Botânico, o Centro de Ciências, o Jardim Sensorial, a Incubadora Tecnológica de 115 

Cooperativas Populares (Intecoop), e os cursinhos preparatórios para o ingresso na UFJF, 116 

em ambos os campi. O prof. Marcelo Silvério disse que acha muito importante essa ação 117 

devido aos ataques e cortes que a universidade vem sofrendo. Ressaltou que essa proposta 118 

de programas estratégicos é adequada e, que, além de serem programas e projetos de 119 

extensão, são equipamentos que servem à população. Disse que não poderia deixar de 120 

sugerir ao Conselho que a Farmácia Universitária entrasse nesse rol de programas 121 

estratégicos por desempenhar um serviço de atendimento à população em parceria com o 122 

SUS (Sistema Único de Saúde). Disse que atualmente há um projeto e um programa de 123 

extensão funcionando dentro da Farmácia, com duas bolsas cada. A Pró-Reitora de 124 

Extensão acatou a sugestão do professor Marcelo Silvério e também destacou a 125 

importância de outras ações também serem incluídas entre as ações estratégicas, como os 126 

cursos de idiomas oferecidos pelo Programa Boa Vizinhança Línguas, o Programa Boa 127 

Vizinhança, que realiza editais anualmente para atender as demandas do entorno do 128 

campus e das comunidades vizinhas ao Rio Doce, e o Núcleo de Assessoria à Sociedade 129 

Civil Organizada (NASCO). Enfatizou que todas essas ações sugeridas são 130 

interdisciplinares, trabalhando com mais de uma área do conhecimento, sendo mais uma 131 

razão para serem estratégicas. A Prof.ª Ana Lívia expôs a proposta de distribuição das 132 

bolsas entre esses programas, já incluindo a Farmácia Universitária: Jardim Sensorial: 5 133 

bolsas; Intecoop: 8 bolsas; Cursinho GARRA: 8 bolsas; Cursinho Popular Camponês de 134 

Governador Valadares: 5 bolsas; Centro de Ciências: 38 bolsas; Jardim Botânico: 48 135 

bolsas; Programa Boa Vizinhança: 54 bolsas; Boa Vizinhança Línguas: 24 bolsas; 136 

NASCO: 2 bolsas e Farmácia Universitária: 4 bolsas. O conselheiro Marcelo Carmo 137 

sugeriu que, em caso de diminuição do quantitativo total de bolsas da PROEX, a 138 

quantidade para projetos estratégicos seja limitada até 25% da quantidade bolsas de 139 

extensão da UFJF. Ressaltou que esse número de 196 bolsas, que representa 23% das 850 140 

bolsas que estão disponíveis atualmente, é o suficiente para que esses equipamentos 141 

possam funcionar. A Senhora Pró-Reitora falou que teve uma reunião com o Magnífico 142 

Reitor, professor Marcus David, na semana anterior e que não há previsão de cortes nas 143 

bolsas de extensão, entretanto, o que ainda vai ser decidido até agosto é se haverá recurso 144 

para contemplar materiais de consumo, diárias e passagens por meio do edital de apoio a 145 

programas e projetos. A profa. Ana Rosa Picanço disse que acha o percentual interessante, 146 

pois é flexível e a demanda é dinâmica.  A prof. Ana Lívia colocou em votação a criação 147 

dos programas estratégicos da Pró-Reitoria de Extensão com os quantitativos de bolsas 148 

indicados para cada um: Jardim Botânico (48), Centro de Ciências (38), Jardim Sensorial 149 
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(5), Intecoop (8), Farmácia Universitária (4), cursinho GARRA (8), cursinho popular de  150 

Governador Valadares (5), cursos de idiomas do Boa Vizinhança Línguas (24), editais do 151 

Programa Boa Vizinhança (54) e NASCO (2), com limite percentual de até 25% do total de 152 

bolsas de extensão, não limitando outras formas de apoio que a Proex possa vir a 153 

disponibilizar em editais. Também foi destacado pela Pró-Reitora que, mesmo com a 154 

reserva de bolsas para esses projetos estratégicos, todo o processo de submissão da 155 

proposta da ação de extensão e os documentos pertinentes deverão ser submetidos 156 

normalmente, para que o mérito acadêmico das propostas possa ser analisado. A proposta 157 

foi aprovada por unanimidade. A Senhora Pró-Reitora agradeceu o apoio de todos nessa 158 

votação. Em seguida, a profa. Ivana Damásio solicitou um esclarecimento em relação ao 159 

informe sobre as reclamações acerca da pintura das faixas. Ela perguntou se a reclamação 160 

registrada pela Ouvidoria havia sido feita por alguém vinculado à universidade ou se 161 

proveniente da comunidade externa. A prof. Ana Lívia disse que a reclamação não foi 162 

identificada. A profa. Ivana disse que nesses momentos de conservadorismo, se reforça a 163 

necessidade de divulgar no site da UFJF e da Proex, cada vez mais, o trabalho 164 

desenvolvido pela comunidade extensionista da UFJF, até mesmo para que a sociedade 165 

tenha ciência do trabalho desenvolvido nas ações de extensão. A prof. Ana Lívia  166 

perguntou se o prof. Marcelo Carmo gostaria de se manifestar, tendo em vista que é o 167 

coordenador do projeto que teve como ação a pintura das faixas. O prof. Marcelo Carmo 168 

disse que tem acompanhado nas redes sociais as manifestações a respeito do assunto e 169 

disse que as manifestações de apoio e de amor têm sido maiores dos que a de ódio. 170 

Ressaltou que a ação mexeu tanto com os alunos do curso de pós-graduação de “Gênero e 171 

Sexualidade” que, no dia da pintura da faixa, nasceram três projetos: um com a Polícia 172 

Civil e com a Delegacia da Mulher, para que haja um centro atendimento à comunidade 173 

LGBT; um projeto de uma aluna transexual, que vai levar a população LGBT em situação 174 

de violência e de vulnerabilidade para fazer um passeio guiado pelo Jardim Botânico; e um 175 

terceiro, que é um arranjo produtivo de emprego e renda para a população LGBT em 176 

parceria com a Intecoop. Complementando a sugestão da Profa. Ivana, o Prof. Marcelo 177 

Carmo ressaltou que a Proex deveria melhorar sua divulgação no site e utilizar as redes 178 

sociais para poder divulgar as ações e se disponibilizou a ajudar. 2. Processo 179 

nº12056/2019-97 - Proposta de resolução de participação de colaboradores externos 180 

em ações de extensão (Parecer: Conselheira Janaína Gonçalves de Oliveira). A 181 

professora Ana Lívia precisou se ausentar da reunião e convocou seu substituto, o 182 

coordenador de ações de extensão, TAE Diogo Rodrigues, para substituí-la na presidência 183 

do Conselho. O Senhor Coordenador fez uma introdução sobre as motivações que levaram 184 

à elaboração da minuta da Resolução, explicando que ela partiu de um questionamento de 185 

uma coordenadora de ação de extensão do curso de Psicologia sobre a carga horária 186 

máxima de um colaborador externo em programas e projetos de extensão. Informou 187 

também que, após consulta à Procuradoria Federal junto à UFJF, o órgão recomendou que 188 

deveria haver uma regulamentação e um termo de compromisso para que o registro de 189 

colaborador externo fosse realizado corretamente. A partir disso, a Proex elaborou uma 190 

minuta de resolução, que foi encaminhada por e-mail aos conselheiros. A profa. Janaína foi 191 

parecerista da proposta de resolução n° 02/2019 e foi convidada para ler o seu parecer.  No 192 

inciso II do art. 7°, a profa. Janaína de Oliveira sugeriu que fosse incluído o cumprimento 193 

mínimo de 2 meses de participação do colaborador no projeto para que ele pudesse receber 194 

certificado. A profa. Schirley Policário disse que não deveria se exigir esse tempo mínimo, 195 

mantendo a proposta original. O TAE Diogo Rodrigues abriu a palavra para os 196 

conselheiros. O prof. Marcelo Carmo questionou que, se não houvesse essa delimitação de 197 

período mínimo, como se daria essa certificação. Diogo esclareceu que, no caso de 198 

colaboradores externos, seria informada uma data de início no termo de compromisso e, 199 
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com o termo de desligamento, uma data fim. Com estes dados, o certificado seria emitido a 200 

partir do período de atuação informado. Ponderou também que a resolução trata de todas as 201 

ações de extensão, incluindo cursos e eventos de curta duração e que a exigência de dois 202 

meses de atuação poderia limitar o certificado de colaborador externo nessas duas 203 

modalidades. A profa. Schirley Policário apontou que essa especificação não deveria então 204 

constar no regulamento. A profa. Janaína de Oliveira perguntou se caberia no certificado o 205 

número de horas que foram dedicadas à ação de extensão. Diogo respondeu que essa 206 

informação já consta nos certificados da Proex. O Coordenador de Ações de Extensão 207 

colocou para aprovação o art. 7° sem a delimitação de tempo mínimo na ação de extensão 208 

e a proposta foi aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento, foi analisada a 209 

segunda indicação da parecerista Janaína de Oliveira, que sugeriu no artigo 9º a inclusão da 210 

limitação de que o número de agentes externos permitido não pode exceder o número de 211 

integrantes do projeto oriundos da UFJF. O Coordenador de Ações de Extensão colocou a 212 

modificação para apreciação do Conselho, que foi aprovada por todos os presentes. Os 213 

demais artigos da resolução foram aprovados em bloco, também de forma unânime. 3. IV 214 

Mostra de Ações de Extensão da UFJF: o coordenador Diogo Rodrigues disse que a 215 

sugestão da Pró-Reitoria de Extensão é realizar a Mostra no final de outubro, durante a 216 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Falou que o objetivo é trazer escolas, 217 

associações de bairro e a comunidade em geral para participar de atividades práticas e 218 

performances realizadas pelos programas e projetos de extensão, repetindo as experiências 219 

dos anos anteriores e do evento UFJF na Praça. Além disso, falou de se prever neste ano 220 

uma modalidade no formato de roda de conversa, que vise à troca de experiências entre 221 

alunos, coordenadores e beneficiários, sugestão trazida à PROEX pelos professores que 222 

participaram do Congresso Latino-Americano e Caribenho de Extensão. A outra 223 

modalidade sugerida foi a continuidade da apresentação em forma de banners. Após essa 224 

apresentação, o TAE Diogo Mendes abriu espaço para as sugestões dos conselheiros. A 225 

profa. Ivana Damásio sugeriu que o evento não ocorresse entre os dias 11 e 15/10, devido 226 

aos Jogos Universitários da Medicina de Minas Gerais, que ocorrerão em Juiz de Fora, a 227 

fim de que se evite um esvaziamento do evento. O TAE Diogo Mendes disse que levaria as 228 

sugestões dadas nessa reunião para a Comissão de Organização da Semana de Ciência e 229 

Tecnologia, que é composta por membros da Pró-Reitoria de Extensão, da Pró-Reitoria de 230 

Graduação, da Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa e da Diretoria de Imagem 231 

Institucional. A profa. Ana Rosa Picanço falou sobre o formato de "conversatório", 232 

adotado no congresso do Paraguai, que contou com apresentações em formato informal e 233 

em rodas, com relato oral, estimulando a conversa e a troca de experiências entre os 234 

diferentes sujeitos participantes. O coordenador Diogo Mendes disse que, nesse formato de 235 

roda de conversas, a troca de conhecimento é maior, aproximando diferentes áreas e até 236 

mesmo possibilitando novas parcerias interdisciplinares entre os extensionistas. O prof. 237 

Neil acrescentou que, no período do dia 14 a 18/10, é a "Semana do Saco Cheio" nas 238 

escolas públicas e que a Mostra não deveria ser realizada neste período, tendo em vista que 239 

as escolas teriam mais dificuldade em participar das atividades na UFJF. O prof. Marcelo 240 

Carmo sugeriu que a parte de instalações da Mostra fosse realizada no Centro de Juiz de 241 

Fora, para aproximar o evento da população e que isso também fosse adotado em 242 

Governador Valadares, se possível. A profa. Schirley Policário disse que em Governador 243 

Valadares ficou estipulado o período do dia 29/10 a 01/11 para a realização da Mostra e 244 

disse que o Coordenador Acadêmico Fábio Pieri já havia solicitado a liberação das aulas 245 

nesses dias para evitar o esvaziamento do evento.  O coordenador Diogo Mendes disse que 246 

essa parte de liberação do calendário poderia ser também estendida em Juiz de Fora, no 247 

entanto, que isso tanto em Juiz de Fora, quanto em Governador Valadares, precisa ser 248 

aprovado em outras instâncias, como o CONGRAD. A profa. Ivana ressaltou que nos 249 
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cursos da saúde há a modalidade de internato em que os estudantes trabalham no serviço 250 

de saúde, inviabilizando a liberação do aluno para participar da Mostra de Ações de 251 

Extensão.  Concluiu que essa liberação não poderia ser feita para todos os cursos, tendo 252 

que levar em consideração as especificidades de cada um. A profa. Ana Rosa disse que é 253 

importante fortalecer a união entre as três pró-reitorias, tendo em vista que a Mostra faz 254 

parte da formação acadêmica do discente, logo se torna necessário que a decisão seja 255 

tomada de forma conjunta. O prof. Neil sugeriu que os alunos pudessem optar em 256 

apresentar os projetos em formato de rodas de conversa ou por meio de banner. A profa. 257 

Ivana sugeriu que, se houver viabilidade técnica e disponibilização de aparelhos de TV, 258 

que a apresentação de banner fosse totalmente digital, através de projeção em aparelho de 259 

televisão. O TAE Diogo Mendes disse que levaria essa possibilidade para a Comissão de 260 

Organização da Mostra, para que seja apreciada a possibilidade de apresentação em banner 261 

eletrônico e que, caso não fosse possível, a apresentação, neste ano, continuaria em banner 262 

físico.  O Coordenador de Ações de Extensão então colocou as sugestões apresentadas para 263 

votação em bloco: 1) Realização de três modalidades de participação: Instalação e 264 

Performances; Rodas de Conversa e Banners; 2) Análise e viabilidade, por parte da 265 

Comissão do Evento, de a modalidade Instalação e Perfomance ser realizada em locais 266 

centrais, fora do campus; 3) Sugestão de que a Mostra não fosse realizada no período entre 267 

11 e 18 de outubro; 4) Possibilidade de liberação das atividades acadêmicas durante a 268 

semana da Mostra, respeitando as especificidades dos cursos; 5) Possibilidade de 269 

apresentação em banners eletrônicos. Essas sugestões foram aprovadas por unanimidade. 270 

III. Aprovação da ata da reunião do dia 29 de abril: Em seguida, passou-se para a 271 

aprovação da ata da reunião do dia 29 de abril, que foi aprovada por unanimidade. No 272 

entanto, após a votação, a professora Ivana Damásio pediu a palavra e questionou o fato de 273 

a ata da reunião anterior ser assinada pelos conselheiros que estiveram presentes no dia 29 274 

de abril de 2019 e não pelos conselheiros que a aprovaram na presente reunião. O 275 

Coordenador de Ações de Extensão, Diogo Mendes, diante do questionamento e da 276 

solicitação de esclarecimentos pela professora Ivana Damásio, informou que, apesar de 277 

este ser o procedimento adotado até então pelo CONEXC, que faria constar o 278 

questionamento apresentado em ata e que, na próxima reunião do Conselho, tal 279 

procedimento seria esclarecido. IV- Comunicações da plenária: Não havendo mais 280 

considerações, o Coordenador de Ações de Extensão agradeceu a presença de todos e todas 281 

e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e 282 

assino. 283 

 

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 __/__/__ 

 

1. Ana Rosa Costa Picanço Moreira  

2. Andréia Francisco Afonso  

3. Ellen Teodoro Oliveira  

4. Ivana Lúcia Damásio Moutinho  

5. Janaína Gonçalves de Oliveira  
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6. Lélio Moura Lourenço  

7. Marcelo Carmo Rodrigues  

8. Marcelo Silva Silvério  

9. Marco Aurélio Kistemann Júnior  

10. Neil Franco Pereira de Almeida  

11. Schirley Maria Policário  

 


