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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 30 (TRINTA) DE OUTUBRO DE 2020 (DOIS 2 

MIL E VINTE),  ÀS 15 (QUINZE) HORAS  POR WEBCONFERÊNCIA. 3 

Aos 30 (trinta) dias do mês de outubro do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 15 (quinze) horas, 4 

reuniram-se para reunião ordinária do mês de outubro do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, 5 

regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, profª. Ana 6 

Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Coordenadora de Ações de Extensão em 7 

exercício, a Assistente em Administração Rafaela Andrade Savino de Oliveira Peters, a Assistente 8 

em Administração da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) no campus de Juiz de Fora, Aline Araújo 9 

Rocha Nery,  a Técnica em Assuntos Educacionais da PROEX no campus de Juiz de Fora, Priscila 10 

Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC, e os conselheiros: a Pró-reitora de 11 

Cultura, profª Valéria Faria (representante da área de Cultura da UFJF); a profª. Cláudia de 12 

Albuquerque Thomé (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Comunicação); profa. 13 

Mayra  Barbosa Guedes (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área de 14 

Educação); prof. Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores de Projetos da área 15 

Saúde); prof. Marcelo Carmo Rodrigues (representante de Coordenadores de Projetos da área de 16 

Direitos Humanos e Justiça); Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de 17 

projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora); TAE Devani Tomaz Domingues (representante 18 

dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho); profª. Schirley Maria Policário (representante 19 

dos Coordenadores de Programa - Campus Governador Valadares). Ordem do dia: I – Leitura do 20 

expediente e comunicações da presidência: A profª. Ana Lívia iniciou a reunião propondo a 21 

inclusão, como o primeiro ponto de pauta, de um informe sobre os editais da PROEX e a proposição 22 

de um edital piloto para projetos de extensão. Em seguida, leu as justificativas de ausência do TAE 23 

Conrado Braga (Representante do Conselho Setorial de Graduação (CONGRAD); do prof. Neil 24 

Franco (representante dos Coordenadores de Projetos da área Cultura); do prof. Willsterman Sottani 25 

(representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Cultura); da profa. Andréia Afonso 26 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área de Educação); da profa. Gislaine dos Santos 27 

(representante dos Coordenadores de Programa – Campus Juiz de Fora); e do prof. Mateus Costa 28 

(representante suplente dos Coordenadores de Programa – Campus Juiz de Fora). A Senhora 29 

Presidente ressaltou que, na reunião do Conselho Superior (CONSU) realizada no mesmo dia, o 30 

Magnífico Reitor, prof. Marcus David, agradeceu o trabalho desenvolvido por aqueles que não 31 

continuarão à frente das pró-reitorias e diretorias na nova gestão da Administração Superior. A 32 

profª. Ana Lívia também informou que recebeu o convite da Administração Superior para 33 

permancer no cargo de Pró-reitora de Extensão e que resolveu aceitá-lo, colocando-se à disposição 34 

para continuar contribuindo para o fortalecimento da Extensão na UFJF em nível de gestão. Ainda 35 

nesse tema, fez uma retrospectiva das seguintes conquistas da PROEX durante os últimos quatro 36 

anos: 1) Reativação do CONEXC, com  realização de reuniões mensais; 2) Debate e aprovação da 37 

Política de Extensão Universitária da UFJF; 3) Ampliação das modalidades de editais; 4) 38 

Incorporação do Centro de Ciências e do Jardim Botânico à PROEX; 5) Consolidação das 39 

atividades do Centro de Ciências; 6) Implantação de projeto de Educação Ambiental no Jardim 40 

Botânico; 7) Ampliação de recursos públicos para a Extensão, que permitiu o crescimento do 41 

número de bolsas de extensão e alocação de recursos de custeio e capital para os programas, 42 

projetos, cursos e eventos de extensão; 8) Início do processo para implementação da inserção da 43 

Extensão nos currículos de graduação. A respeito das dificuldades enfrentadas, a Senhora Pró-44 

Reitora destacou: 1) A burocracia de alguns procedimentos; 2) A dificuldade de aceitação, por parte 45 

dos servidores, de que algumas mudanças são necessárias em determinados momentos; 3) O desafio 46 

de se trabalhar com a Extensão Universitária de forma remota, nesse período de isolamento social 47 

em contexto de pandemia. A Senhora Presidente ainda destacou que um dos motivos para ter 48 

continuado à frente da PROEX foi o fato de não se sentir sozinha, ao poder contar com o apoio dos 49 

TAEs da equipe e também com as contribuições das reuniões do CONEXC, que são sempre muito 50 
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produtivas e tranquilas. Por fim, ressaltou que identificou três principais desafios a serem 51 

enfrentados pela PROEX no futuro: 1) A curricularização da Extensão; 2) O monitoramento e a 52 

avaliação das ações de extensão; 3) A inovação na Extensão. A profª. Valéria Faria agradeceu a 53 

oportunidade de poder participar do CONEXC e parabenizou o trabalho da profa. Ana Lívia. A 54 

conselheira Maria do Carmo parabenizou a continuação da profª. Ana Lívia na Administração 55 

Superior e disse que, embora não seja da área acadêmica, ela acompanhou o trabalho da PROEX de 56 

perto, pois participou dos projetos do Programa Boa Vizinhança realizados no Instituto Dom 57 

Orione. O prof. Marcelo Silvério disse que foi notória a mudança de patamar da Extensão na UFJF e 58 

parabenizou a profª. Ana Lívia pela organização da PROEX, por tudo que foi construído nesses 59 

quatro anos e por ter aceitado permanecer mais anos à frente da gestão da extensão universitária na 60 

UFJF. A profª. Cláudia Thomé destacou que ficou muito feliz com a notícia, em meio ao contexto 61 

que o país e as universidades públicas passam, e que se sentiu muito acolhida pelo CONEXC e 62 

muito à vontade nessa função de conselheira. A profª. Cláudia ainda elogiou os técnicos da PROEX 63 

pelo rápido retorno às demandas dos professores. A profª. Ana Lívia agradeceu a falas de todos e 64 

aos técnicos do campus de Juiz de Fora e de Governador Valadares pela competência e trabalho. A 65 

TAE Devani Tomaz agradeceu a atenção dada pela profª. Ana Lívia ao campus avançado e a 66 

parabenizou pela reativação do CONEXC como espaço de diálogo e pelo desenvolvimento de uma 67 

política de Extensão atuante na universidade. A TAE Aline Nery destacou que tem muita admiração 68 

pelo trabalho da profª. Ana Lívia e que se sentiu feliz com sua permanência, num contexto em que a 69 

PROEX terá desafios pelos próximos anos. Encerrado o tema, a profª. Ana Lívia deu 70 

prosseguimento à reunião e pediu para a TAE Aline Nery apresentar os informes sobre a V Mostra 71 

de Ações de Extensão e o III Congresso de Extensão Universitária da UFJF. A servidora informou 72 

que ambos serão realizados na última semana de janeiro e que o planejamento está sendo realizado 73 

de forma participativa por meio de uma comissão composta por professores e técnicos de ambos os 74 

campi para viabilizar o evento de forma on-line. Em seguida, explicou o formato dessa edição, que 75 

contará com envio obrigatório de relatos de experiência divididos em quatro eixos teóricos e 76 

submissão de trabalhos no formato de vídeo e rodas de conversa.  Para o público em geral, serão 77 

abertas inscrições para acompanhar lives, minicursos e oficinas, sendo esperado que os beneficiários 78 

dos programas e projetos possam ministrar alguma dessas atividades. Por fim, a servidora destacou 79 

que está trabalhando na minuta de editais para promover a divulgação dos eventos e que conta com 80 

o apoio de um grupo de bolsistas na organização do evento. II- Aprovação da ata do CONEXC do 81 

dia 28 de agosto de 2020. A profª. Ana Lívia solicitou a apreciação da ata da última reunião do 82 

CONEXC, realizada no dia 28 de agosto de 2020. A profª. Schirley Policário indicou a necessidade 83 

de alteração em duas linhas. Na 125, a alteração da palavra “facção” por “confecção” e, na linha 84 

151, a substituição do termo “II Congresso” por “III Congresso”. Em seguida, a profª Ana Lívia 85 

colocou a ata, com os ajustes sugeridos pela profª. Schirley, em regime de votação. A ata foi 86 

aprovada por unanimidade. Passou-se, então, para a pauta do dia. 1. PROCESSOS OU 87 

PROPOSIÇÕES QUE INDEPENDEM DE PARECER: 1.1 Discussão da política de editais da 88 

PROEX e nova modalidade de edital a ser publicado: A profª. Ana Lívia destacou a importância 89 

de se levantar as demandas da sociedade para a implementação de editais, como os que foram 90 

criados na sua gestão: o edital para o Programa Boa Vizinhança e o edital para atendimento das 91 

demandas da sociedade civil organizada. Pontuou que o edital para Projetos de Extensão em 92 

Interface com a Pesquisa precisará ser avaliado em relação à sua eficiência, tendo em vista que já foi 93 

detectado que há muitos projetos com características mais marcantes de pesquisa, em detrimento da 94 

extensão. Ressaltou também que uma das inovações na PROEX na gestão 2016-2020 foi o 95 

lançamento de editais para a compra de equipamentos, utilização de veículo oficial, de itens de 96 

almoxarifado e fornecimento de passagens e diárias para os programas e projetos de extensão. 97 

Entretanto,  após análise crítica feita acerca do desenvolvimento das áreas temáticas de extensão na 98 

UFJF e dos programas e projetos vinculados a cada uma delas, nos anos de 2019 e 2020, foi 99 

identificada a baixa realização de trabalho interdisciplinar e interprofissional no mesmo projeto, 100 
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fragilizando um dos princípios que devem caracterizar a atividade acadêmica extensionista. Além 101 

disso, foi detectada uma lacuna no desenvolvimento de ações de extensão direcionadas a um 102 

segmento vulnerável em nossa sociedade, a população em situação de rua, cujo contingente vem 103 

aumentando expressivamente em Juiz de Fora e Governador Valadares. Tal afirmativa foi 104 

fundamentada em relatório solicitado ao professor Telmo Ronzani e às TAEs Devani Tomaz e 105 

Magali Soares, que elaboraram um parecer sobre a realidade da população em situação de rua, 106 

respectivamente,  em Juiz de Fora e Goverandor Valadares. A profª. Ana Lívia apresentou os dados 107 

levantados. Dessa forma, a proposta prevê o lançamento de um edital para um programa 108 

interdisciplinar focalizado nas pessoas em situação de rua, contemplando um projeto do campus Juiz 109 

de Fora e um projeto do campus Governador Valadares, que deverão envolver obrigatoriamente 110 

docentes de diferentes unidades acadêmicas e departamentos. Apresentada a proposta, a pauta foi 111 

colocada para apreciação. O prof. Marcelo Carmo parabenizou a profa. Ana Lívia pelo mérito 112 

alcançado em seu trabalho nesses 4 anos e perguntou se, nesse primeiro momento, o edital 113 

contemplaria um projeto para cada campus. A Senhora Pró-Reitora informou que sim, pois nesse 114 

momento trata-se de um programa piloto. Ainda observou que serão disponibilizadas 20 bolsas 115 

oriundas de recursos de Emenda Parlamentar e que, depois das sugestões dos conselheiros, a 116 

PROEX irá finalizar o edital e publicá-lo no mês de novembro. A Senhora Pró-Reitora ainda 117 

ressaltou que, enquanto as atividades presenciais na UFJF estiverem suspensas, os projetos 118 

selecionados deverão realizar atividades com os bolsistas de forma on-line e que, quando for 119 

oportuno, o trabalho será presencial. A profª. Valéria Faria parabenizou a iniciativa e sugeriu que os 120 

bolsistas pudessem dar apoio aos grupos existentes que já atuam junto a essa população em situação 121 

de rua. A profª. Ana Lívia respondeu que isso é possível de acontecer e que os dois projetos 122 

aprovados passarão por avaliação na PROEX, assim como ocorre com todos os demais programas e 123 

projetos. A Senhora Pró-Reitora perguntou aos presentes se com 20 bolsas seria adequado 124 

direcionar um pouco mais de bolsas para Juiz de Fora, devido à sua proporção populacional. Todos 125 

concordaram com essa proposição. O prof. Marcelo Silvério questionou se haveria mobilização 126 

entre os departamerntos e unidades para proposição desses projetos interprossionais e que, por isso, 127 

sugeria uma mobilização com os grupos antes de o edital ser lançado. A profª. Ana Lívia esclareceu 128 

que já havia identificado alguns grupos que trabalham nessa área ou que possuem capacidade para 129 

atuar de maneira articulada e informou que o Coordenador de Ações de Extensão, Diogo Mendes, e 130 

a Gerente de Ações de Extensão, Rafaela Savino, já realizaram um levantamento prévio sobre 131 

professores que atuam nessa temática. Não havendo mais manifestações, a Senhora Presidente 132 

passou para a segunda pauta do dia. 1.2 Apreciação da viabilidade de reabertura controlada de 133 

equipamentos culturais da UFJF. A profª. Ana Lívia iniciou o segundo ponto de pauta 134 

informando que a Pró-Reitora de Cultura, profª. Valéria Faria, estava presente na reunião devido ao 135 

conteúdo das minutas de resolução enviadas no e-mail de convocação desta que dizem respeito à 136 

reabertura dos equipamentos culturais da UFJF geridos pela Pró-Reitoria de Cultura (PROCULT). 137 

Esclareceu que, caso as minutas sejam aprovadas pelo CONEXC, elas deverão ser encaminhadas 138 

para a Comissão Acadêmica de Educação Superior e, posteriormente, ao CONSU para deliberação. 139 

Em seguida, a profª. Ana Lívia concedeu a palavra à Pró-Reitora de Cultura. A profª. Valéria 140 

destacou que, desde o início da pandemia, tem mantido várias atividades remotas nos 13 141 

equipamentos culturais geridos pela PROCULT, oferecendo um retorno à sociedade. Destacou que, 142 

por questões de preservação patrimonial, foi necessário continuar com o trabalho presencial de 143 

manutenção do espaço em alguns equipamentos. A profª. Valéria ainda observou que outras 144 

instituições do exterior e do Brasil estão procurando reabrir os espaços de cultura de forma 145 

controlada. Ainda informou que, por meio de consenso entre ela e os diretores dos equipamentos 146 

culturais, houve encaminhamento para reabertura do Museu de Arte Murilo Mendes (MAMM) em 147 

sua totalidade e do Cine-Theatro Central, de maneira parcial, com ocupação do palco, sem a 148 

presença de plateia. Destacado o contexto, a Pró-Reitora de Cultura apresentou os principais pontos 149 

das minutas propostas. Iniciou sua apresentação observando que os “considerandos” se pautaram 150 
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nas recomendações do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do 151 

Conselho Internacional de Museus (ICOM). Além disso, observou que a reabertura dos espaços 152 

seria fundamental para celebrar as várias datas comemorativas previstas para o fim do ano, como o 153 

aniversário de 60 anos da UFJF, e a realização de grande exposição no MAMM referente a essas 154 

datas. Com relação à abertura do MAMM para o público externo, a profª. Valéria explicou que a 155 

proposta prevê que essa abertura será destinada à visitação das galerias, com limite de até cinco 156 

pessoas para visitas de até 20 minutos. A biblioteca do espaço será aberta somente para 157 

pesquisadores que tenham feito agendamento prévio. Já as atividades educativas, estarão suspensas 158 

durante esse período de pandemia. Sobre o regime de trabalho dos funcionários, destacou que esse 159 

está previsto para ser realizado em esquema de revezamento, com jornadas de três horas diárias 160 

presenciais para os TAEs da UFJF e de quatro horas diárias para o terceirizados. Quanto ao Cine-161 

Theatro Central, esclareceu que a resolução proposta não permitirá a abertura para shows e não há 162 

previsão de quando isso voltará a ocorrer, devido à impossibilidade de recebimento de público no 163 

atual contexto. A profª. Valéria ainda destacou que no mundo inteiro os artistas estão se 164 

apresentando nos palcos, sem presença de público e com gravação de suas apresentações, e que a 165 

PROCULT possui um edital aberto, intitulado “Palco Central”, que possui recursos financeiros 166 

provenientes de Emenda Parlamentar, no qual os artistas selecionados podem ocupar o palco para 167 

gravar suas apresentações. Nessa direção, a minuta de resolução relacionada ao Cine-Theatro 168 

Central prevê o retorno do  trabalho presencial dos TAEs e dos profissionais terceirizados no dia 09 169 

de novembro para que, a partir de 23 de novembro, possam ser iniciadas as ações do projeto “Palco 170 

Central”, com limite de 10 pessoas no palco. Encerrada a apresentação, a profª. Valéria Faria se 171 

colocou à disposição para esclarecer as dúvidas dos conselheiros. A profª. Ana Lívia destacou que, 172 

diante das datas apresentadas, será necessária uma agilidade muito grande para que a Comissão 173 

Acadêmica de Ensino Superior avalie as minutas e o CONSU possa deliberar sobre o assunto. 174 

Também observou que a UFJF precisa se preparar para essa abertura gradual e controlada dos 175 

equipamentos, pois há uma pressão social para que isso ocorra. No entanto, é fundamental 176 

considerar todos os protocolos definidos pelo Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas 177 

sobre coronavírus da UFJF. O prof. Marcelo Carmo afirmou que a cultura salvou as pessoas nesse 178 

momento de pandemia e que, mais uma vez, a UFJF terá protagonismo nessa área na cidade, 179 

apoiando a proposta da PROCULT. No entanto, perguntou se o CONEXC pode sugerir alterações 180 

no texto e deliberar sobre as minutas. A Senhora Presidente informou que o CONEXC não tem a 181 

função de deliberar a aprovação das resoluções, porém pode propor alterações nos textos que serão 182 

encaminhados à Comissão Acadêmica de Ensino Superior. O prof. Marcelo Silvério observou que 183 

as propostas de minutas apresentadas são bem-vindas e sóbrias perante o momento vivido, mas que 184 

qualquer minuta de reabertura dos espaços da UFJF deve passar pelo Comitê de Monitoramento e 185 

Orientação de Condutas sobre coronavírus da UFJF e pela Comissão de Infraestrutura e Saúde da 186 

UFJF. A partir desta colocação do prof. Marcelo, a Pró-Reitora de Extensão perguntou aos 187 

conselheiros se todos concordavam com a discussão da abertura controlada desses equipamentos. 188 

Todos se manifestaram a favor da continuidade do debate. Em seguida, o prof. Marcelo Silvério fez 189 

sugestões de alterações nos textos das minutas, no sentido de que sejam, posteriormente, aprovadas 190 

em outras instâncias da UFJF: 1) Acréscimo de um considerando, informando que o município de 191 

Juiz de Fora estava, na ocasião, na Onda Verde do programa Minas Consciente e citando a 192 

reabertura de outros equipamentos da cidade, como o Teatro Carlos Magno. 2) Retirada das datas de 193 

abertura dos equipamentos; 3) Retirada das citações de aspectos de biossegurança de outros órgãos, 194 

pois, no caso de um protocolo próprio desses espaços, esses teriam que ser aprovados pela 195 

Comissão de Infraestrutura e Saúde (CIS) da UFJF; 4) Acréscimo das horas que serão cumpridas 196 

remotamente pelos trabalhadores e o horário previsto de funcionamento do espaço. Em seguida, o 197 

prof. Marcelo Carmo sugeriu que fosse realizada uma reunião extraordinária do CONEXC para 198 

debate sobre as sugestões apresentadas por ele, devido à longa duração da reunião. A profª Ana 199 

Lívia ressaltou que a função do CONEXC hoje é se posicionar favorável ou não à reabertura dos 200 
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espaços culturais, pois eram poucas as sugestões de alterações apresentadas até o momento. O prof. 201 

Marcelo Silvério argumentou que ambas as resoluções precisam ser simplificadas, com base no que 202 

tem sido aprovado recentemente nas instâncias da Universidade. A  profª. Ana Lívia perguntou se 203 

todos os presentes concordavam com as alterações do prof. Marcelo Silvério e se gostariam de 204 

acrescentar mais sugestões. Todos concordaram com as alterações apresentadas. Em relação ao 205 

artigo 5º da resolução do MAMM, a Senhora Presidente perguntou ao conselheiro prof. Marcelo 206 

Silvério se o termo Equipamento de Proteção Individual (EPI) pode ser utilizado para máscara de 207 

pano. O prof. Marcelo esclareceu que esse tipo de máscara não pode ser considerado EPI e sugeriu a 208 

alteração do termo para “máscara de proteção respiratória facial.” Após essa explicação, a profª. 209 

Valéria Faria sugeriu que as regras de biossegurança para visitantes e funcionários do MAMM e do 210 

Cine-Theatro Central fossem colocadas em anexo às resoluções. A profª. Cláudia Thomé questionou 211 

se nessas minutas deveriam constar a medição de temperatura ou se já é algo previsto nos 212 

Protocolos de Biossegurança da UFJF. A profª. Ana Lívia argumentou que isso não deveria ser 213 

especificado no texto, pois poderia gerar um dispêndio grande de recurso financeiro à UFJF, que 214 

seria utilizado sem muita efetividade. O prof. Marcelo Silvério concordou com a fala da profª. Ana 215 

Lívia, destacando que nem o termômetro nem o uso do tapete sanitizante possuem comprovação de 216 

efetividade. A profª. Ana Lívia disse que a análise dessas minutas proporcionará um longo debate no 217 

CONSU e perguntou ao prof. Marcelo Silvério se ele considerava suficiente o que estava previsto 218 

nessas minutas. Ele respondeu que, embora seja a favor da reabertura dos dois espaços culturais, 219 

acredita que as questões das EPIs precisam ser mais discutidas, pois serão os primeiros 220 

equipamentos da UFJF a serem reabertos. A partir das sugestões apresentadas e com o avançar da 221 

duração da reunião, a  profª. Ana Lívia sugeriu que fosse realizada uma próxima reunião, o mais 222 

breve possível, após a incorporação das sugestões apresentadas hoje para debater com mais tempo 223 

as duas minutas. A Pró-Reitora de Cultura, profª. Valéria Faria, informou que concordava com esse 224 

encaminhamento. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a presença de 225 

todos e todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, 226 

dato e assino. 227 
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