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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE SETEMBRO 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 setembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove), às 14 7 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de setembro do Conselho 8 

Setorial de Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora 9 

Pró-Reitora 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: a professora Prof.ª Ana Rosa Costa 14 

Picanço Moreira (representante do CSPP); Prof. Marcelo Silva Silvério (representante de 15 

Coordenadores de Projetos da área de Saúde); Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira 16 

(representante de Coordenadores de Projetos da área de Tecnologia e Produção); Prof. Neil 17 

Franco Pereira de Almeida (representante de Coordenadores de Projetos da área Cultura); 18 

Prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante de Coordenadores de Projetos da área 19 

Direitos Humanos e Justiça); Windson Mendes Carvalho (representante do SINTUFEJUF), 20 

Prof. Jordan Henrique de Souza (representante suplente de Coordenadores de Projetos da 21 

área Meio Ambiente); Prof. Mateus Clóvis de Souza Costa (representante suplente de 22 

Coordenadores de Programas do campus de Juiz de Fora); Profa. Cláudia de Albuquerque 23 

Thomé (representante suplente de Coordenadores de Projetos da área Comunicação); o 24 

TAE Conrado Jenevain Braga (representante do CONGRAD); Profa. Mayra Barbosa 25 

Guedes (representante suplente de Coordenadores de Projetos da área Educação); Maria do 26 

Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – 27 

Campus Juiz de Fora). I- APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO DIA 11 DE 28 

JULHO DE 2019: Em seguida, passou-se para a aprovação da ata da reunião do dia 11 de 29 

julho, que foi aprovada por unanimidade. Ordem do dia: II – Leitura do expediente e 30 

comunicações da presidência: a Senhora Pró-Reitora iniciou a reunião lendo as 31 

justificativas de ausência dos seguintes conselheiros: Prof. Marconi Fonseca de Moraes 32 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente); Profa. Ivana Lúcia 33 

Damásio (representante dos Coordenadores de Projetos da área Comunicação); Prof.ª 34 

Andréia Francisco Afonso (representante dos coordenadores de projetos da área de 35 

Educação); Profa. Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de Programas 36 

do campus de Governador Valadares); Profa. Lúcia Alves de Oliveira Fraga (representante 37 

suplente dos coordenadores de Programas do campus de Governador Valadares). A 38 

presidente do CONEXC, professora Ana Lívia Coimbra, pediu para que os novos 39 

representantes do SINTUFEJUF, Windson Mendes Carvalho e Josane Gomes Weber 40 

Oliveira, se apresentassem e agradeceu a participação dos conselheiros Rogério da Silva e 41 

Nilza Lino da Silva, que representaram o SINTUFEJUF no CONEXC e muito 42 

contribuíram e apoiaram a extensão nesse período. III- ORDEM DO DIA: 1) Estratégias 43 

de comunicação aplicadas para a divulgação dos programas e projetos de extensão: A 44 

professora Ana Lívia mencionou as reuniões realizadas anteriormente com a Diretoria de 45 

Imagem Institucional sobre o trabalho de divulgação das ações de extensão na UFJF e 46 

reforçou que o órgão é um grande parceiro da PROEX neste trabalho. A professora 47 

solicitou ao Diretor de Imagem Institucional da UFJF, professor Márcio Guerra, junto com 48 

o jornalista Talison Vardieiro e o coordenador de audiovisual Matheus Sampaio, que 49 
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apresentassem o trabalho desenvolvido pelo setor em relação à divulgação da extensão na 50 

UFJF, tanto para comunidade acadêmica, quanto para a sociedade.  O prof. Márcio Guerra 51 

destacou que a pró-reitora de extensão, prof. Ana Lívia, é muito zelosa com a divulgação 52 

das ações e que a Proex sempre tem procurado o setor para solicitar divulgação dos 53 

programas, projetos, cursos e eventos, por meio de produção de matérias para o site da 54 

UFJF e de vídeos. Disse também que as ações de extensão são de grande impacto e 55 

despertam o interesse da mídia local, que produz reportagens sobre os programas e projetos 56 

da UFJF. O professor Márcio Guerra também destacou a realização do projeto de extensão 57 

"UFJF Transformadora", coordenado pela equipe de produção audiovisual da Diretoria de 58 

Imagem Institucional. O projeto tem por objetivo divulgar os programas e projetos de 59 

extensão da UFJF, por meio da produção de vídeos. Também destacou sua preocupação 60 

durante o processo de elaboração dos vídeos, ao detectar que os beneficiários entrevistados 61 

entendem a UFJF apenas como local onde as atividades são desenvolvidas e não como 62 

realizadora dessas ações de extensão. Desta forma, solicitou aos conselheiros que sempre 63 

reforcem, durante suas atividades de extensão, o fato de a UFJF estar naquele espaço 64 

promovendo ações interventivas junta àquela comunidade. Em seguida, foi apresentado o 65 

vídeo do projeto “Apito Jovem”, elaborado pela equipe do projeto "UFJF 66 

Transformadora". Márcio Guerra ainda destacou que são produzidos, em média, três 67 

vídeos por semestre do “UFJF Transformadora”. O segundo vídeo apresentado, intitulado 68 

"UFJF presente", destacou ações de extensão, de ensino, de pesquisa e de inovação em que 69 

a UFJF atua em vários bairros e territórios de Juiz de Fora, Governador Valadares e em 70 

municípios da região. Após a exibição, o professor Márcio Guerra passou a palavra para os 71 

jornalistas Matheus e Talison. Matheus mencionou o destaque à extensão universitária, 72 

devido ao importante papel desta função acadêmica de demonstrar o caráter social da 73 

universidade. Além disso, destacou que é fundamental a divulgação dos programas e 74 

projetos, para que a comunidade possa ter conhecimento da extensão, participar de suas 75 

atividades, criar vínculo com a universidade e, desta forma, possa entender a importância 76 

da Universidade e defendê-la no atual contexto. Também abordou que é importante esta 77 

divulgação para mostrar para a comunidade externa que a universidade não é somente sala 78 

de aula e pesquisa de ponta. Ela também é esse contato precioso com a sociedade. O 79 

jornalista Matheus finalizou destacando que, pensar estratégias de comunicação, é 80 

contribuir para que mais pessoas possam defender a universidade pública e gratuita. O 81 

prof. Márcio Guerra pediu a palavra e destacou que, enquanto coordenador de Colégio de 82 

Gestores de Comunicação das IFES, em Brasília, foi convidado a falar no Fórum de Pró-83 

Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa e no Fórum de Pró-Reitores de Assistência 84 

Estudantil. Disse que, desde quando assumiu a coordenação, tem estimulado a realização 85 

de campanhas nacionais e exibido vídeos produzidos na UFJF. Ele destaca que o trabalho 86 

desenvolvido na área de comunicação realizado pela Diretoria de Imagem Institucional da 87 

UFJF tem se tornado referência em assessoria de comunicação para as outras IFES. 88 

Enfatizou que, para dar mais visibilidade à Extensão, torna-se fundamental que todos os 89 

extensionistas sejam multiplicadores das matérias e vídeos desenvolvidos pela UFJF, por 90 

meio do compartilhamento do conteúdo com outras pessoas nas redes sociais. Por fim, o 91 

jornalista Talison ressaltou que a Extensão sempre está em destaque no site na UFJF, a 92 

partir de várias reportagens veiculadas. Mas também reforçou que é preciso que todos 93 

repliquem as informações. O jornalista destacou que as redes sociais da UFJF, como 94 

Facebook, Instagram e Twitter, também são utilizadas para divulgar as ações de extensão 95 

realizadas. Em seguida, o professor Márcio Guerra disse que gostaria de ouvir opiniões e 96 

sugestões dos conselheiros. O prof. Jordan destacou que é coordenador do programa 97 

“Núcleo de Atendimento Social da Faculdade de Engenharia (NASFE)”, ação muito 98 

demandada no âmbito da Engenharia Pública. Ele relatou que o tempo que a equipe do 99 
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programa prestava assessoria para cada pessoa foi reduzido, a partir da aquisição de drone 100 

por meio de editais de apoio da PROEX. Com isso, o trabalho em um determinado local 101 

que levava três dias para ser realizado, agora passou a ser realizado em até um dia, a partir 102 

do sobrevoo do drone para reconhecimento do terreno. Desta forma, os editais trouxeram 103 

maior agilidade no atendimento, o que permitiu acompanhar um maior quantitativo de 104 

pessoas em um menor tempo. Tendo em vista que as visitas de campo duram pouco tempo, 105 

o professor Jordan acredita que a ação desenvolvida não seja suficiente para marcar a 106 

participação da UFJF naquela comunidade e o reconhecimento da atividade desenvolvida. 107 

O professor questionou como poderia reverter este quadro. Já a representante suplente do 108 

SINTUFEJUF, Josane Gomes, destacou a necessidade de realização de alguma ação, como 109 

uma campanha, para que a comunidade universitária se mobilize a divulgar a UFJF, tendo 110 

em vista que a Diretoria de Imagem Institucional produz materiais significativos para que a 111 

Universidade seja valorizada. Ela sugeriu que, quando o servidor for ministrar uma 112 

palestra/curso em algum evento ou desenvolver uma atividade, fossem apresentados vídeos 113 

institucionais da UFJF, demonstrando o trabalho que a instituição faz, favorecendo a 114 

divulgação para o público externo. Sugeriu a produção de canecas ou pequenas placas para 115 

ficar marcado que a UFJF passou por aquele espaço. A TAE Devani Tomaz disse que a 116 

Coordenação Acadêmica de Governador Valadares está muito preocupada com essa 117 

comunicação interna, pois a UFJF no campus avançado possui problemas de espaço físico, 118 

pois funciona em diferentes prédios alugados. Destacou que, infelizmente, devido a isso, os 119 

próprios alunos da UFJF, quando se referem ao espaço onde estudam, acabando se 120 

referindo como prédio da "Faculdade Pitágoras" ou de outra instituição. Entretanto, Devani 121 

destacou que o campus de Governador Valadares vem trabalhando em torno de uma 122 

mudança de postura dos alunos, ampliando a sensação de pertencimento destes à UFJF, 123 

fortalecendo a identidade da instituição em Governador Valadares. Ela também citou que o 124 

coordenador acadêmico do campus GV, professor Fábio Pieri, cadastrou um projeto de 125 

extensão para trabalhar essa questão no campus avançado. O prof. Márcio Guerra 126 

esclareceu que existe um trabalho integrado da Diretoria de Imagem Institucional do 127 

campus de Juiz de Fora com servidores da área de Comunicação de Governador Valadares. 128 

Disse que tem essa preocupação em ter esse trabalho, apesar da limitação que o campus 129 

avançado possui com equipamentos e estrutura. Ele também destacou que percebe uma 130 

falta de identificação com a Universidade, quando realizam matérias ou vídeos em locais 131 

que recebem programas e projetos de extensão, inclusive em Juiz de Fora, e citou o 132 

exemplo de um projeto de judô desenvolvido em instituição de assistência social. Durante 133 

a produção do vídeo, houve dificuldade por parte da comunidade em relacionar a atividade 134 

que estava sendo desenvolvida no espaço com a UFJF. Além disso, citou outro grande 135 

desafio, desta vez, relacionado à comunicação interna. E que, para ampliar o conhecimento 136 

por parte da comunidade acadêmica em relação às atividades desenvolvidas pela 137 

instituição, iniciativas com a criação de uma newsletter, destinada a servidores e alunos, foi 138 

criada.  O Diretor de Imagem Institucional destacou que a área de comunicação tem 139 

passado por transformações. Quando foi Secretário de Comunicação da UFJF, em gestão 140 

anterior, ele foi o responsável por implementar a página da UFJF. Na época, foi elaborado 141 

um caderno para que os servidores respondessem o que faziam na UFJF e o que a 142 

instituição representava para cada um deles. Foi um momento em que o Setor de 143 

Comunicação precisou ensinar os servidores a utilizarem o site da UFJF. Também 144 

destacou que, à semelhança do que foi realizado nessa época, a Diretoria de Imagem 145 

Institucional elaborou o projeto "Nossa gente", no qual servidores e terceirizados falam 146 

sobre o seu trabalho na UFJF, como uma forma de valorizar o trabalho dos profissionais e 147 

estimular os servidores a acessarem com mais frequência o site. No entanto, destacou que é 148 

muito difícil compreender porque os servidores ainda não possuem o hábito de acessar a 149 
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página institucional, para se informarem das notícias que dizem respeito a eles mesmos. 150 

Desta forma, sugeriu que cada servidor divulgue a página em seu ambiente de trabalho. O 151 

diretor da Imagem Institucional também propôs que as matérias sobre a extensão 152 

universitária publicadas no site da UFJF possam também ser divulgadas para a lista de e-153 

mails da Pró-Reitoria de Extensão. O professor Márcio Guerra sugeriu que ações como a 154 

elaboração de camisas com o logotipo da Universidade para os bolsistas dos programas e 155 

projetos possam funcionar como agente multiplicador da divulgação do trabalho 156 

desenvolvido pela UFJF. Também observou que, mesmo uma atividade de 30 minutos, 157 

como a citada pelo professor Jordan, pode modificar a vida de uma pessoa e criar um 158 

vínculo entre o beneficiário e a UFJF. O jornalista Matheus sugeriu, por exemplo, que os 159 

bolsistas do NASFE tenham uma camisa do projeto para criar uma relação de identificação 160 

da comunidade atendida com a UFJF. Além disso, sugeriu a criação de material de 161 

divulgação, como uma cartilha, com informações de projetos e serviços que a universidade 162 

realiza junto à comunidade, que poderia ser entregue aos beneficiários dos programas e 163 

projetos. Assim, cada beneficiário teria a oportunidade de participar de mais atividades da 164 

UFJF, ampliando a relação com a instituição. Diante das sugestões, a Pró-reitora de 165 

Extensão, profa. Ana Lívia Coimbra, sugeriu que fosse criada uma comissão, formada por 166 

membros da Diretoria de Imagem Institucional e da Proex, com a participação da 167 

conselheira Cláudia Thomé, professora da Faculdade de Comunicação, representando o 168 

CONEXC, para que pudessem ser traçadas novas estratégias de comunicação para a 169 

extensão na UFJF.  A profa. Cláudia Thomé aceitou a indicação. Ana Lívia também 170 

destacou a importância de se estreitar a relação das atividades de extensão do campus de 171 

Governador Valadares com o Setor de Comunicação do campus avançado. Disse também 172 

que a questão das camisas talvez possa ser viabilizada com recursos complementares de 173 

Emenda Parlamentar. A profa. Ana Lívia pediu para que o professor Márcio Guerra 174 

lançasse no campus avançado as mesmas propostas de divulgação já realizadas em Juiz de 175 

Fora, com o auxílio da servidora TAE Devani e do jornalista Dante Rodrigues, que 176 

desenvolveu dissertação de mestrado sobre a divulgação da extensão no campus GV. Por 177 

fim, o professor Márcio Guerra solicitou que a PROEX acrescentasse no formulário de 178 

submissão de programas e projetos de extensão um campo que permita aos proponentes 179 

informar as formas com que pretende divulgar as atividades de seu programa ou projeto. A 180 

sugestão apresentada foi encaminhada pela pró-reitora de extensão para apreciação dos 181 

conselheiros, que aprovaram sua inclusão no formulário para registro e submissão de 182 

programas e projetos a editais da PROEX. 2) Mostra de Ações de Extensão: A professora 183 

Ana Lívia disse que, em reunião anterior do CONEXC, o assunto referente à IV Mostra de 184 

Ações de Extensão já havia sido discutido. Entretanto, a estrutura que havia sido pensada à 185 

priori, se tornou inviável devido ao alto custo que seria gasto para realizar o evento.  Falou 186 

também que, entre os dias 24 e 28 de junho de 2019, foi realizado o evento "UFJF na 187 

Praça", no qual vários programas e projetos de extensão puderam participar com 188 

apresentações práticas e com banner. Diante deste cenário, a pró-reitora propôs a atividade 189 

de "Roda de Conversa", que foi uma sugestão apresentada na última reunião do CONEXC 190 

e trazida pelos professores que participaram do Congresso Latino-Americano e Caribenho 191 

de Extensão Universitária, realizado em junho de 2019 em Ciudad Del Este, no Paraguai. 192 

Desta forma, seriam expostos os programas e projetos de extensão, numa proposta 193 

dialógica, sem que gerasse custos para a UFJF. A pró-reitora também destacou que as 194 

ações de extensão seriam reunidas em salas diferentes e por área temática, nas quais os 195 

integrantes falariam sobre as atividades desenvolvidas no âmbito dos programas e projetos 196 

e as principais dificuldades encontradas. Segundo a pró-reitora, essa modalidade de 197 

apresentação será importante para que se possa conhecer o que tem sido feito na extensão e 198 

que, no ano passado, foi feito algo parecido, sendo a atividade que os participantes 199 
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avaliaram de forma mais positiva. Ana Lívia também destacou que será publicado um livro 200 

com as experiências das Mostras dos últimos três anos. Também mencionou que, para o 201 

campus de Governador Valadares, a proposta seria diferente, já que o campus avançado 202 

possui recurso próprio reservado para a Mostra. Assim, em Governador Valadares, o 203 

evento será realizado nos moldes de organização das edições anteriores. A profa. Ana 204 

Lívia abriu a palavra para os conselheiros. O prof. Marcelo Silvério perguntou se a Mostra 205 

seria junto com o Seminário de Iniciação Científica e se haveria estrutura de tenda.  A 206 

profa. Ana Lívia disse que os eventos serão concomitantes e que, neste ano, a estrutura do 207 

seminário também será menor e que não haverá tendas. O prof. Marcelo Silvério perguntou 208 

se não teria possibilidade de se fazer vídeos sobre os programas e projetos, como já ocorre 209 

com a Iniciação Científica. A profa. Ana Lívia explicou que seriam mais de 500 vídeos e 210 

que não haveria tempo suficiente para serem avaliados.  O prof. Marcelo Silvério falou que 211 

essa linguagem de vídeos é muito interessante, pois os estudantes fazem os vídeos junto 212 

com os professores e o fato de ser divulgado publicamente serve de incentivo para os 213 

membros dos programas e projetos. Ele propôs que os alunos poderiam fazer esses vídeos 214 

sem necessariamente serem avaliados, com o intuito de ampliar a divulgação das ações de 215 

extensão. A profa. Ana Rosa falou que esteve presente na última reunião do CONEXC e 216 

que ela teve a experiência de participar no Congresso Latino-Americano e Caribenho de 217 

Extensão Universitária, no Paraguai. Apontou que a experiência das Rodas de Conversa foi 218 

muito interessante, pois permitia o diálogo, o conhecimento do projeto de seus pares e a 219 

troca de experiências. Destacou que essa modalidade poderia ser mais aberta e 220 

diversificada na UFJF, sugerindo, inclusive, que cada participante levasse materiais usados 221 

em suas ações de extensão durante a Roda de Conversa, como roteiros, vídeos e fotos. A 222 

partir das sugestões, a profa. Ana Lívia fez uma proposta de que a Mostra contasse com 223 

duas modalidades: “Roda de Conversa”, auxiliada pela profa. Ana Rosa, e “Elaboração de 224 

Vídeos”, auxiliada pelos profs. Marcelo Silvério e Janaína Oliveira. O prof. Neil Franco 225 

levantou a questão de que o programa de editor de vídeos disponibilizado pela UFJF possui 226 

poucos recursos. A profa. Claúdia Thomé destacou que o mais correto seria adotar um 227 

software livre. A profa. Janaína Oliveira disse que já trabalha com os vídeos dos projetos 228 

de pesquisa, logo já está acostumada a fazer vídeos para o Seminário de Iniciação 229 

Científica. Porém, destacou que tem suas reservas quanto à efetividade dos mesmos. Além 230 

disso, Janaína apresentou duas dúvidas: a primeira se é somente o link do vídeo que tem 231 

que ser enviado. E a segunda, sua preocupação de que os vídeos não são centralizados 232 

posteriormente em listas de reprodução. A sugestão da professora foi de que esses vídeos 233 

fossem reunidos em uma plataforma e divulgados no site da PROEX e na lista de e-mails 234 

da pró-reitoria, para que todos tivessem oportunidade de assistir aos vídeos dos demais. A 235 

pró-reitora perguntou se haveria essa possibilidade de criar essa plataforma e vinculá-la à 236 

página da PROEX. A profa. Cláudia Thomé respondeu que, para uma página reunir todos 237 

os vídeos, o site da Pró-Reitoria ficaria muito pesado, mas que poderiam ser 238 

disponibilizados todos os links dos vídeos enviados. A profa. Ana Lívia apresentou como 239 

encaminhamento a proposta de Mostra com duas modalidades: Rodas de Conversas e 240 

Elaboração e Envio de Vídeos. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade. Desta 241 

forma, a pró-reitora solicitou que a TAE Devani Tomaz conversasse com a Comissão 242 

Organizadora da Mostra de Ações de Extensão em Governador Valadares para que fosse 243 

analisada a viabilidade de inclusão da modalidade de Elaboração e Envio de Vídeo no 244 

campus avançado. 3) Eleição para Representante suplente de coordenador de projetos 245 

de extensão da área Saúde: A pró-reitora informou que o prof. Thiago Ávila, 246 

representante suplente de coordenadores da área de Saúde,  pediu para deixar o CONEXC.  247 

A profa. Ana Lívia fez o encaminhamento que, tendo em vista a proximidade de 248 

encerramento dos mandatos de todos os conselheiros, o tema do processo eleitoral entrasse 249 



 6 / 6 

 

na pauta das próximas reuniões do CONEXC. IV- Comunicações da plenária: A profa. 250 

Ana Lívia apresentou a posição do Conselho Superior da UFJF (CONSU) sobre o 251 

programa Future-se. Destacou que, após o debate com a comunidade acadêmica dos dois 252 

campi, o CONSU se posicionou contra o Future-se. A pró-reitora disse que nos debates, 253 

realizados em Juiz de Fora e em Governador Valadares, e nas reuniões do CONSU, ela 254 

abordou o impacto do programa para a Extensão Universitária e as preocupações com a 255 

nova modalidade de utilização de organizações sociais, que traz impactos negativos para o 256 

desenvolvimento de atividades no campo da Extensão. Além disso, a profa. Ana Lívia 257 

disse que o Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação 258 

Superior Brasileiras (FORPROEX) fez uma discussão sobre o Future-se. O Coordenador 259 

de Ações de Extensão, Diogo Mendes, que participou da reunião, coordenada pela vice-260 

presidente do FORPROEX, profa. Olgamir Amancia (UnB), apresentou o relato dos pontos 261 

levantados no encontro. Segundo o servidor, a maioria dos representantes das IES 262 

participantes demonstrou preocupação com a gestão das universidades por organizações 263 

sociais, o que interfere na autonomia universitária, conferida constitucionalmente. A 264 

ausência da extensão universitária no documento do programa Future-se também foi outro 265 

ponto destacado, tendo em vista não haver previsão de financiamento para a extensão, o 266 

que prejudicará a inserção desta função acadêmica nos currículos de graduação, 267 

determinada pela Resolução 07 de 2018 do Conselho Nacional de Educação. Outro ponto 268 

trazido que despertou preocupação dos pró-reitores de extensão foi o fato de, na discussão 269 

do programa Future-se, ter sido dado prioridade a áreas como inovação e pesquisa, 270 

enquanto a extensão universitária não foi citada e que, pelos pontos presentes na proposta 271 

do Governo, poderia trazer dificuldades para ações críticas realizadas pelas universidades 272 

federais. Esgotado o tema, a pró-reitora passou para o esclarecimento em relação às 273 

assinaturas das atas, trazida pela professora Ivana Damásio na reunião anterior do 274 

CONEXC. Ana Lívia informou que consultou o procedimento realizado pelo CONSU e 275 

que as atas passarão a ser assinadas pelos presentes na reunião de aprovação das mesmas, 276 

como ocorre naquele Conselho. Por fim, Ana Lívia solicitou que os atuais conselheiros 277 

participem ativamente no processo de consulta pública para o reitorado da UFJF, que está 278 

sendo organizado pela APES, pelo Sintufejuf e pelo DCE. Não havendo mais 279 

considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e declarou 280 

encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 281 

 

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 __/__/__ 

 

 


