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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE 1 

EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 26 (VINTE E SEIS) 2 

DE MARÇO DE 2020 (DOIS MIL E VINTE), ÀS 14 (QUATORZE) HORAS, 3 

REALIZADA REMOTAMENTE POR WEBCONFERÊNCIA.  4 

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 14 5 

(quatorze) horas, reuniram-se para reunião extraordinária do mês de março do Conselho 6 

Setorial de Extensão e Cultura (Conexc), regimentalmente convocada, sob a presidência da 7 

Senhora Pró-reitora de Extensão, Prof.a Ana Lívia de Souza Coimbra (Presidente do 8 

Conexc), o Coordenador de Ações de Extensão, o Assistente em Administração Diogo 9 

Mendes Rodrigues (Coordenador de Ações de Extensão), a Técnica em Assuntos 10 

Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão (Proex) no campus de Juiz de Fora, Priscila 11 

Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do Conexc, e os conselheiros: Prof. 12 

Marcelo Carmo Rodrigues (representante de Coordenadores de Projetos da área Direitos 13 

Humanos e Justiça); Prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante de 14 

Coordenadores de Projetos da área Cultura); o TAE Conrado Jenevain Braga 15 

(representante do Congrad); Prof. Marconi Fonseca de Moraes (representante dos 16 

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

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

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

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

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

do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – 22 

Campus Juiz de Fora); TAE Windson Mendes Carvalho (representante do Sintufejuf); 23 

TAE Devani Tomaz Domingues (representante dos Coordenadores de Projetos da área 24 

Trabalho); Prof.ª Schirley Maria Policário (representante dos coordenadores de Programas 25 

do campus de Governador Valadares); Ordem do dia: I – Leitura do expediente e 26 

comunicações da presidência: a Senhora Pró-reitora iniciou a reunião lendo a justificativa 27 

de ausência da conselheira: Prof.ª Janaína Gonçalves de Oliveira (representante dos 28 

Coordenadores de Projetos da área Tecnologia e Produção). II- ORDEM DO DIA: I- 29 

Desenvolvimento das atividades de extensão no contexto de suspensão do calendário 30 

acadêmico da UFJF. A prof.ª Ana Lívia iniciou a reunião informando sobre a resolução 31 

do Consu, do dia 18 de março, que suspendeu as atividades presenciais acadêmicas e 32 

administrativas na UFJF, e sobre a resolução do Congrad do dia 24 de março, que 33 

suspendeu o calendário acadêmico na instituição. A partir da publicação dessas duas 34 

resoluções, informou que trouxe o tema da suspensão ou não do desenvolvimento de 35 

programas e projetos de extensão e do pagamento de bolsas para este Conselho debater. A 36 

Senhora Pró-reitora também informou que integra uma comissão da UFJF que está 37 

orientando e congregando as atividades que a UFJF tem desenvolvido no enfrentamento ao 38 

coronavírus. Destacou que tem sido uma preocupação geral e recorrente a questão do 39 

pagamento das bolsas de extensão nesse período de pandemia e que este seria o ponto 40 

principal da reunião do Conselho. A prof.ª Ana Lívia observou que, tendo em vista que a 41 

Extensão Universitária possui dimensões acadêmicas, teóricas e de debate, acredita que é 42 

possível manter a operacionalização dos programas e projetos de extensão por via remota, 43 

por meio de orientação por grupos de reunião, e-mail e outras tecnologias, durante esse 44 

período de suspensão das atividades presenciais. Assim, seria possível oferecer aos alunos 45 

processos formativos através de capacitação, tanto nos projetos novos, que se iniciam em 46 

abril, como para propostas que foram reapresentadas e que se iniciaram em março. A partir 47 

disso, a pró-reitora pediu para que os conselheiros se posicionassem quanto a continuidade 48 

do pagamento das bolsas de extensão no contexto da pandemia. A prof.ª Ana Rosa Picanço 49 
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disse que nessas semanas de distanciamento físico conseguiu realizar reuniões por Skype e 50 

WhatsApp para orientar seus projetos de extensão e disse que essas vias de comunicação 51 

funcionaram muito bem. O prof. Neil Franco disse que concordava com a prof.ª Ana Rosa 52 

e destacou que os alunos podem usar esse momento para preparar materiais, estudarem e 53 

fazerem pesquisa bibliográfica. Sendo assim, ele é a favor da continuidade do pagamento 54 

das bolsas, até porque a maioria dos alunos  depende dela para sua manutenção na cidade. 55 

O prof. Marconi de Moraes disse que isso vai depender da realidade de cada projeto. No 56 

caso dele, isso não será possível, pois suas atividades extensionistas dependem das escolas 57 

em funcionamento. A prof.ª Gislaine dos Santos destacou que para a maioria dos projetos 58 

enxerga possibilidades para fazer algumas atividades com os bolsistas e que os mesmos 59 

possuem interesse em continuar atuando. Em seguida, ela sugeriu que os professores e 60 

alunos proponham novas atividades para serem colocadas em prática no âmbito de seus 61 

projetos quando a rotina for normalizada. A TAE Devani Tomaz ressaltou que alunos e 62 

professores de Governador Valadares disseram que têm dificuldade com acesso à internet, 63 

o que dificultaria a execução do trabalho remoto. Dessa forma, ela sugeriu que cada 64 

coordenador tome a decisão se irá realizar ou não atividades remotas em suas ações de 65 

extensão. O prof. Neil Franco sugeriu que os alunos fizessem um relato de experiência em 66 

um livro virtual ou impresso sobre a extensão. A Senhora Pró-reitora destacou que esse 67 

período é uma oportunidade para reafirmar a importância acadêmica da Extensão, pois 68 

para se fazer uma prática de campo é necessário todo um processo anterior de formação e 69 

de estudo teórico, que é realizado simultaneamente ao processo interventivo.  Observou 70 

que se trata de um período de paralisação do contato com os beneficiários dos projetos, 71 

cujo tempo tem sido aproveitado para uma preparação acadêmica teórica e constante dos 72 

bolsistas, técnicos e professores. Concluiu que não é incompatível o pagamento de bolsas 73 

nesse período, desde que os trabalhos continuem sendo realizados de maneira remota. A 74 

prof.ª Ana Lívia disse que a Proex tem que fornecer essa possibilidade do professor 75 

continuar com o programa e/ou projeto durante esse período. Em resposta à servidora 76 

Devani, Ana Lívia destacou que há outras formas de orientar os acadêmicos, sem o uso da 77 

internet, como, por exemplo, via telefone. Em relação à colocação do prof. Neil, disse que 78 

esse momento é muito instável, pois não sabemos por quanto tempo iremos continuar nessa 79 

situação e que estipular essa atividade do relato de experiência via Proex para o pagamento 80 

das bolsas não seria o ideal. A prof.ª Ana Lívia esclareceu que o coordenador da ação de 81 

extensão deverá ajustar o plano de atividades do bolsista, por meio de formulário 82 

eletrônico específico para este fim, e atestar mensalmente a frequência do bolsista que está 83 

em atividade e que esses dois procedimentos servirão para comprovar a atuação dos 84 

estudantes, caso a Proex seja auditada futuramente. Em seguida, propôs a votação pela 85 

continuidade dos programas e projetos de extensão e suas respectivas bolsas, com 86 

coordenação realizada de forma remota, e com preenchimento de formulário, onde os 87 

coordenadores deverão indicar as atividades remotas realizadas nesse período de suspensão 88 

de calendário.  A proposta foi aprovada por unanimidade. Dando continuidade, a Senhora 89 

Pró-reitora destacou algumas informações sobre os editais. Observou que a maioria dos 90 

projetos e programas de extensão submetidos aos editais 12, 13, 14 e 16/2019 já estavam 91 

validados e cadastrados no sistema ou com o processo seletivo já realizado pelos 92 

coordenadores, faltando apenas o cadastro para o mês de abril. Entretanto,  observou que 93 

ainda havia alguns coordenadores que não realizaram o processo seletivo, porém, nestes 94 

casos, foi dada a possibilidade de realizá-lo de forma remota, desde que a documentação 95 

completa fosse encaminhada à Proex, por meio digital, até o dia 06 de abril. A prof.ª Ana 96 

Lívia também destacou que os coordenadores que não puderem procedê-lo até o dia 06 de 97 

abril poderão fazê-lo em outro momento, assim que as atividades presenciais forem 98 

retomadas. Enfatizou que a vigência dos editais 12, 13, 14 e 16/2019 da Proex vai de 99 
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março de 2020 até fevereiro de 2021. Logo, explicou o seguinte: quem cadastrou o 100 

programa e/ou projeto até o dia 13/03 terá 12 meses de bolsa, até o dia 06/04, 11 meses de 101 

bolsa, e quem o fizer em agosto, por exemplo, terá direito a 7 meses de bolsa, respeitando a 102 

vigência dos editais. O prof. Marconi de Moraes disse que acha justo esse posicionamento. 103 

A prof.ª Gislaine dos Santos questionou sobre o prazo para utilizar os recursos 104 

disponibilizados nos editais em vigor. A prof.ª Ana Lívia respondeu que deverá ser gasto 105 

dentro do prazo do edital, inclusive as diárias e passagens. Isso porque os recursos 106 

requisitados via SCDP devem ser requisitados até dezembro, que é o prazo adotado pela 107 

Universidade para o encerramento do ano orçamentário. O prof. Marconi de Moraes 108 

perguntou se a resolução do Congrad que suspendeu o calendário acadêmico, não afetaria 109 

as atividades da extensão. A Pró-reitora explicou que isso afetou a realização das 110 

atividades de campo das ações de extensão, mas que os mesmos, assim como os projetos 111 

de iniciação científica, podem continuar sendo desenvolvidos, independentemente do 112 

período letivo, pois não estão ligados ao currículo. A prof.ª Ana Lívia também destacou 113 

que a questão de não suspender as bolsas neste momento é uma questão humanitária para a 114 

manutenção da vida dos alunos nesse contexto de epidemia. A prof.ª Schirley Policário 115 

observou que, no caso do seu programa de extensão, consegue trabalhar remotamente por 116 

um mês, porém, se esse período de isolamento se estender muito, não sabe como irá 117 

proceder, haja visto que suas atividades dependem do funcionamento das escolas. A 118 

Senhora Pró-reitora respondeu que é necessário, neste momento, pensar no presente e 119 

decidir pela manutenção das atividades de forma remota enquanto durar o isolamento 120 

social e destacou que, daqui a um ou dois meses, caso seja necessário rever esse 121 

posicionamento, isso será feito.  A prof.ª Ana Lívia também informou sobre a decisão da 122 

Proex de não publicar novos editais de submissão de projetos de extensão, com alocação 123 

de bolsas, durante a suspensão das atividades presenciais na UFJF. Desta forma, os editais 124 

para projetos de extensão em interface com a pesquisa, cuja vigência do atual se encerra 125 

em 31 de julho de 2020, e para projetos de extensão voltados a atender demandas dos 126 

movimentos sociais, cujas vigências finalizam em 31 de março e 30 de abril de 2020, não 127 

serão lançados neste semestre. Ela destacou que não teria como realizar essa demanda no 128 

momento e que isso ficará para quando a situação for normalizada na UFJF. Além disso, 129 

apontou que esses três editais juntos perfazem um total de 62 bolsas, o que não acarreta um 130 

impacto muito grande no universo de 850 bolsas que a Proex gerencia. A TAE Devani 131 

Tomaz perguntou se teria como adiar o segundo prazo de 06 de abril para envio dos 132 

documentos de bolsistas e voluntários. A prof.ª Ana Lívia respondeu que não teria essa 133 

possibilidade por questões de segurança institucional e jurídicas e que isso poderia criar 134 

uma instabilidade no pagamento de bolsas. A prof.ª Gislaine dos Santos perguntou se seria 135 

necessário o preenchimento do formulário para ajuste do plano de trabalho para os 136 

programas e projetos que só possuem voluntários cadastrados. A prof.ª Ana Lívia 137 

respondeu que isso deveria ser feito, pois será importante para comprovar que o 138 

coordenador está atestando que o projeto está acontecendo. A prof.ª Gislaine dos Santos 139 

perguntou como seria o lançamento de frequência. A Senhora Pró-reitora respondeu que a 140 

partir de abril será realizado pelo coordenador no SIGA-Bolsas e que somente no mês de 141 

março foi executado pela Proex. A Pró-Reitora também esclareceu que será enviado um 142 

comunicado de todas as pró-reitorias para informar como ficará o funcionamento das 143 

respectivas modalidades de bolsas nesse período de pandemia. Encerrado o tema, a prof.ª 144 

Ana Lívia apresentou como se dará o funcionamento da Proex neste contexto: a Secretaria 145 

irá atender as demandas e dúvidas através de e-mail, tendo em vista a suspensão das 146 

requisições de viagens nesse período; os TAEs da Gerência de Ações de Extensão estão 147 

trabalhando remotamente, na validação dos programas e projetos e no cadastramento de 148 

bolsistas e voluntários; o Setor de Monitoramento e Avaliação acompanhará o 149 
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preenchimento online dos relatórios finais pelos coordenadores; o Setor de Cooperação 150 

Institucional também está atendendo por e-mail, esclarecendo dúvidas sobre o trâmite dos 151 

convênios em andamento e sobre procedimentos para a elaboração de novos termos de 152 

cooperação. A TAE Devani Tomaz destacou que, no campus de Governador Valadares, o 153 

Setor de Extensão está atendendo por e-mail e que surgiram  muitas dúvidas sobre a pauta 154 

que foi discutida na reunião do Conexc de hoje. Em seguida, a prof.ª Ana Lívia informou 155 

que o Jardim Botânico está fechado para o público, assim como o Centro de Ciências. 156 

Enfatizou que nestes equipamentos extensionistas estão sendo realizadas atividades de 157 

conservação do patrimônio, com serviços de limpeza em dias alternados. Também 158 

informou sobre o estado de saúde do prof. Daniel Sales Pimenta, do Instituto de Ciências 159 

Biológicas, coordenador do projeto de extensão “Jardim Sensorial”, que está internado na 160 

UTI de um hospital de Juiz de Fora, após ter sido diagnosticado com coronavírus. A prof.ª 161 

Ana Rosa Picanço destacou que, no contexto atual, é importante se reunir remotamente 162 

para estreitar as relações afetivas e de trabalho, não permitindo  que o isolamento físico 163 

impeça uma possível contribuição para o andamento das ações de extensão. Em seguida, a 164 

conselheira agradeceu a oportunidade de poder participar da presente reunião. A prof.ª Ana 165 

Lívia respondeu que esse é o momento para se fazer isso e lembrou da importância do 166 

papel das matérias que a Diretoria de Imagem Institucional têm publicado no intuito de 167 

orientar e acalentar os corações das pessoas, dando informações sobre as atividades da 168 

UFJF nesse momento tão difícil. III- Comunicações da plenária: Não havendo mais 169 

considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de todos e todas e declarou 170 

encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 171 

 

 

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 __/__/__ 

 

 


