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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 08 (OITO) DE MARÇO DE 2021 (DOIS MIL 2 

E VINTE E UM),  ÀS 14 (QUATORZE) HORAS  POR WEBCONFERÊNCIA. 3 

Aos 08 (oito) dias do mês de março do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14 (quatorze) horas, 4 

reuniram-se para reunião ordinária do mês de março 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 Pró-reitora Adjunta de Extensão em exercício, 7 

a profª. Ana Rosa Costa Picanço Moreira, o Assistente em Administração Diogo Mendes Rodrigues, 8 

a Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão no campus de Juiz de Fora, 9 

Priscila Gonçalves de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC, e os conselheiros: a profª. 10 

Andréia Francisco Afonso (representante dos Coordenadores de Projetos da área Educação), a profª 11 

Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos Coordenadores de Projetos da área 12 

Comunicação); o prof. Marconi Fonseca de Moraes (representante dos Coordenadores de Projetos 13 

da área Meio Ambiente); o prof. Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores de 14 

Projetos da área Saúde); profª. Gislaine dos Santos (representante dos Coordenadores de Programas 15 

– Campus Juiz de Fora); Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de 16 

projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora); a TAE Devani Tomaz Domingues (representante 17 

dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho); o prof. Willsterman Sottani Coelho 18 

(representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área de Cultura); o TAE Conrado 19 

Jenevain Braga (representante do CONGRAD), a profª. Mariana Pereira Chaves Pimentel 20 

(representante do CSPP); o TAE Windson Mendes Carvalho (representante do SINTUFEJUF). 21 

Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da presidência: A profª. Ana Lívia 22 

iniciou a reunião dando os parabéns às mulheres do Conselho pelo dia internacional da mulher, 23 

dizendo que é uma data em que muitas homenagens são feitas às mulheres ressaltando a doçura e a 24 

feminilidade. A profa. Ana Lívia, no entanto, lembrou que as mulheres lutam há séculos buscando 25 

reafirmar o seu papel ativo na história, sendo essa data um dia de luta, de reconhecimento de muitas 26 

questões que são pauta de luta das mulheres e que é preciso expor essas questões. Em seguida, a 27 

profa. Ana Lívia pediu para que a TAE Priscila Salvati lesse as justificativas de ausência da reunião, 28 

sendo elas as seguintes: profª. Schirley Maria Policário (representante dos Coordenadores de 29 

Programa - Campus Governador Valadares); o prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante 30 

dos Coordenadores de Projetos da área de Cultura) e a profª. Janaína Gonçalves de Oliveira 31 

(representante dos Coordenadores de Projetos da área de Tecnologia e Produção. Logo após, pediu a 32 

inclusão da seguinte pauta demandada pelo Conselho Superior da UFJF: a proposição de resolução 33 

e/ou alteração de resolução existente que crie a possibilidade de participação de alunos de graduação 34 

em projetos de extensão voltados diretamente ao enfrentamento à Covid-19. Todos os presentes 35 

concordaram com a inclusão. A profa. Ana Lívia falou sobre o lockdown decretado pela prefeita 36 

Margarida Salomão devido ao agravamento da pandemia em nosso município, informando que a 37 

UFJF emitirá uma nota ainda hoje sobre como ficará o funcionamento da universidade. Além disso, 38 

falou que o Comitê de Monitoramento e Orientação de Conduta da UFJF sobre o Coronavírus irá se 39 

manifestar sobre o retorno presencial dos laboratórios de pesquisa. Destacou que a lotação das 40 

UTI’s do SUS em Juiz de Fora está em 100% e que pacientes estão sendo transferidos para outras 41 

cidades pela falta de leitos. Ressaltou ainda que o quadro epidemiológico e social está se agravando 42 

em nossa cidade devido à pandemia. A profª. Ana Lívia lembrou que a maioria dos projetos vigentes 43 

da Proex (editais 12,13, 14 e 16/2019) termina em 30 de junho e estão abertos os editais de 44 

Demanda Espontânea com bolsas (edital 01/2021) e de Boa Vizinhança Juiz de Fora (edital 45 

02/2021) e Governador Valadares (edital 03/2021) para submissão de novas propostas até o dia 46 

19/03.  Disse que os projetos aprovados no âmbito desses editais estão com início programado para 47 

01/07/2021. Pontuou que não foi colocado nesses editais o número de bolsas que serão concedidas, 48 

pois ainda não se sabe o quantitativo que será disponibilizado pela universidade, tendo em vista o 49 

período de escassez de recursos. A respeito do Edital 06/2020, direcionado para pessoas em situação 50 
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de rua dos municípios de Juiz de Fora e Governador Valadares, a profa. Ana Lívia destacou que 51 

antes da sua publicação ele foi discutido no Conexc e que os dois projetos aprovados irão começar 52 

as atividades em março de 2021 e têm vigência até fevereiro de 2022. Disse que esse edital foi 53 

lançado para atender a uma demanda social e por não haver ações de extensão consolidadas voltadas 54 

para esse público. Além disso, buscou-se através desse edital fomentar projetos que estimulassem a 55 

atuação de equipes interdisciplinares e promovessem a interprofissionalidade. Apresentou que o 56 

projeto aprovado do campus de Juiz de Fora foi o “Encontro: Tecnologias de informação e 57 

comunicação a serviço do fortalecimento da rede de ações intersetoriais voltadas à população em 58 

situação de rua de Juiz de Fora”, coordenado pelo professor André Luiz de Oliveira, do curso de 59 

Ciência da Computação.  Em seguida, a profa. Ana Lívia leu os nomes do colaboradores, o resumo 60 

e os objetivos do projeto. Informou que o projeto busca integrar os conhecimentos das áreas de 61 

Ciência da Computação, Comunicação, Direito, Geografia, Psicologia, Saúde Coletiva e Serviço 62 

Social, no desenvolvimento de ações que agreguem para o aprimoramento e integração intersetorial 63 

das políticas de atendimento às pessoas em situação de rua e o fortalecimento da rede de proteção 64 

social como um todo. Destacou que o prof. André Oliveira criou um aplicativo para monitorar a 65 

população de rua de Juiz de Fora e que pretende patentear esse projeto. Em seguida, o TAE Diogo 66 

Mendes leu as informações do projeto aprovado do campus de Governador Valadares “A rua é nóiz: 67 

Rede Interinstitucional de Amparo à População em situação de rua em Governador Valadares”. O 68 

TAE Diogo explicou que a proposta é coordenada pelo professor João Paulo Moreira Rigueira do 69 

curso de Medicina e busca alinhar a criação de uma rede intersetorial e interdisciplinar de amparo à 70 

população em situação de rua, juntamente com as organizações existentes que canalizam suas 71 

operações à essa parcela da população, sociedade civil organizada e comunidade acadêmica. A 72 

profª. Ana Lívia disse que, por ser um projeto piloto, esses projetos serão acompanhados de perto 73 

pela equipe da Proex. Assim, será feito o monitoramento dos mesmos com a exigência de relatórios 74 

trimestrais. Isso porque após o término desses projetos pretende-se lançar esse edital de forma 75 

perene na Proex. A pró-reitora lembrou que a prof. Ana Rosa Picanço encontra-se na condição de 76 

Pró-Reitora Adjunta da Extensão em substituição à profa. Juliana Goulart, que está de férias. Em 77 

seguida informou que a profa. Juliana, por motivos pessoais, apresentou pedido de desligamento do 78 

cargo que atualmente ocupa na PROEX. Sobre o processo eleitoral do Conexc que está em 79 

andamento, a profª. Ana Lívia mencionou que alguns assentos para suplentes não foram 80 

preenchidos, sendo eles: representante de programa de Governador Valadares; representante de 81 

programa de Juiz de Fora; representantes de coordenadores das áreas de comunicação, saúde e 82 

trabalho. Pontuou que assim que o processo eleitoral terminar será aberto um processo eleitoral 83 

exclusivo para ocupar esses assentos para suplentes. Esse processo ocorrerá de maneira bem rápida 84 

para que titulares e suplentes tomem posse juntos em uma solenidade destinada para tal. Disse que o 85 

período da votação do processo que está aberto será no período de 10 a 17 de março. Por fim, a pró-86 

reitora gradeceu a todos que se lançaram como candidatos novamente e disse que a participação 87 

deles no conselho é muito importante para a promoção da discussão de propostas da extensão, sendo 88 

o lugar em que a equipe da Proex pode ouvir os riscos, desafios e possibilidades decorrentes dessas 89 

propostas. II- ORDEM DO DIA: 1. PROCESSOS OU PROPOSIÇÕES QUE DEPENDEM DE 90 

PARECER:1.1 Processo SEI nº 23071.905463-14 - Análise da solicitação de realização de 91 

atividades presenciais do Projeto de Extensão "Residência Profissional em Produção e 92 

Processamento de Leite e Produtos Lácteos" (Parecer: Marcelo da Silva Silvério). A profª. Ana 93 

Lívia passou a palavra para o prof. Marcelo Silvério poder ler o seu parecer sobre o processo de 94 

solicitação de realização de atividades presenciais do Projeto de Extensão "Residência Profissional 95 

em Produção e Processamento de Leite e Produtos Lácteos". Após a leitura do parecer, a profa. Ana 96 

Lívia disse que foi constituído um grupo para resolver questões formais para a entrada da UFJF 97 

como parceira nesse edital do Ministério de Agropecuária e Abastecimento (MAPA). Explicou que 98 

o TAE Diogo Mendes ficou como representante da Proex nesse grupo e solicitou a ele para dar 99 

informações de como foi esse trabalho. O TAE Diogo Mendes discorreu que esse processo iniciou 100 



3 / 5  

no terceiro semestre de 2019, quando o Departamento de Medicina Veterinária pleiteou a 101 

possibilidade de concorrer ao edital piloto do MAPA para a residência profissional. Assim, o 102 

processo chegou ao gabinete da Reitoria, que por sua vez encaminhou à Proex, que deu o “de 103 

acordo”. A partir disso, o departamento de Veterinária submeteu o projeto ao MAPA e o projeto foi 104 

aprovado com alocação de recursos.  Assim, a partir de dezembro de 2020 a profa. Vanessa Aglaê, 105 

coordenadora do projeto procurou a Proex e fez o cadastro do projeto na extensão, que foi aprovado 106 

por dois avaliadores. Diogo disse que simultaneamente a esse processo foi formado um grupo junto 107 

com pessoas da Pró-reitoria de Infraestrutura, mais especificamente com membros da Coordenação 108 

de Convênios e também com representantes da Pró-reitoria de Planejamento (Proplan). Enquanto 109 

isso o Termo de Execução Descentralizada (TED) entre o MAPA e a UFJF foi providenciado pela 110 

Proplan e pela coordenação de Convênios. A execução do projeto está prevista para iniciar em 2021 111 

e é importante ressaltar que o recurso pelo TED ainda não foi liberado para empenho, porém isso 112 

está para acontecer ainda. Em 19 de fevereiro o MAPA fez uma reunião com as equipes dos projetos 113 

aprovados oriundos de 64 Instituições de Ensino Superior e de ensino técnico, na qual ele participou 114 

junto com a profa. Vanessa Aglaê e também com a técnica da Coordenação de Convênios, Lays 115 

Bittencourt Alves. Nessa reunião foram apresentadas as principais questões e dificuldades que as 116 

instituições apresentaram. Por se tratar de um edital piloto do MAPA, os técnicos desse órgão ainda 117 

estão aprendendo  a lidar com as universidades no projeto de residência profissional, e dentre as 118 

principais dificuldades que foram colocadas, duas delas a UFJF já superou que foram: o setor para 119 

registro do projeto, que na maioria das universidades ocorre na Pró-reitoria de Extensão; e a outra 120 

questão foi o repasse do recurso, que esse ano foi por TED, porém eles avaliaram que nas próximas 121 

edições pretendem fazer via Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 122 

(CNPQ). Diogo destacou que outra dificuldade é a que estamos nos debruçando hoje, que é a 123 

questão da pandemia. Segundo Diogo, dezenove instituições fizeram processo seletivo e já estão 124 

iniciando as atividades, porém a maioria não realizou em virtude da pandemia, devido à necessidade 125 

da residência profissional ser presencial.  Logo, o MAPA tem notado as dificuldades por ser um 126 

edital piloto e principalmente por essa questão da pandemia ter interrompido as atividades 127 

presenciais nas IES. Dessa forma, o MAPA está estudando a possibilidade de prorrogar a vigência 128 

dos TED para que os projetos possam ser executados sem interrupção. Assim, a partir dessa reunião, 129 

a profa. Vanessa Aglaê nos consultou e depois solicitou ao Conexc para avaliar essa possibilidade 130 

de autorização de atividades presenciais no âmbito do projeto de residência profissional. Em 131 

seguida, a profª. Ana Lívia ressaltou que o parecer do prof. Marcelo Silvério foi contrário à 132 

autorização das atividades presenciais desse projeto de extensão e abriu espaço para manifestação 133 

dos conselheiros. O prof. Marconi de Moraes interveio dizendo que essa iniciativa de proposição de 134 

um projeto de residência é muito importante, mas que diante do cenário vivido essa semana de lock 135 

down na cidade fica complicada essa aprovação de atividade presencial. A profa. Mariana Chaves 136 

disse que além do lockdown temos também a resolução do Consu n° 10/2020, que respalda a não 137 

autorização de atividade presencial para a residência veterinária. Após a manifestação dos 138 

conselheiros, a Senhora Pró-reitora passou para a votação via enquete do parecer do prof. Marcelo 139 

Silvério. O parecer, que nega a autorização das atividades presenciais da residência foi aprovado por 140 

unanimidade. A profª. Ana Lívia apontou a complexidade de se formular um parecer contrário à 141 

execução de uma atividade como a que se apresentou, tendo em vista a dificuldade de obtenção de 142 

recursos públicos para financiar uma ação de extensão. Agradeceu ao prof. Marcelo Silvério pelo 143 

parecer elaborado e destacou que encaminhará ao MAPA um ofício solicitando que o prazo seja 144 

postergado para os projetos aprovados nesse edital possam executar os  recursos aprovados. O prof. 145 

Marcelo Silvério agradeceu as palavras da pró-reitora e disse que é muito difícil dar uma negativa a 146 

uma conquista tão importante, principalmente nesse momento em que os recursos estão tão 147 

escassos. Disse que seria importante a equipe da Proex verificar no edital do MAPA se realmente a 148 

execução do TED depende estritamente de atividades presenciais, pois talvez algumas etapas dessa 149 

execução não esteja impedida de ocorrer pela falta de atividades presenciais, como o processo 150 
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seletivo remoto dos estudantes por exemplo. Ressaltou que a negativa do parecer elaborado por ele 151 

foi com relação ao desenvolvimento de atividades presenciais nesse período pandêmico e não ao 152 

projeto em si. O prof. Marcelo Silvério destacou a importância do projeto e a conquista da equipe 153 

responsável por essa vitória no edital do MAPA.  A profª. Ana Lívia disse que a participação da 154 

Proex nesse grupo para efetivar o recebimento do TED e também auxiliar na execução de todo o 155 

projeto se iniciará com essa perspectiva, justificando e argumentando junto ao MAPA que nós 156 

estamos hoje impedidos de realizar atividades presenciais na UFJF, mas que isso não quer dizer que 157 

as ações não estejam sendo desenvolvidas. Explicou que isso tem se dado por meio de processo de 158 

capacitação, de criação de metodologias e outras alternativas que não impliquem a ida ao campo e 159 

na relação com outras pessoas, o que pode contribuir para o avanço da pandemia.  Assim, ela disse 160 

está firmando o compromisso de trazer nesse espaço alternativas de compreensão de que é possível 161 

realizar atividades que podem contribuir para o cumprimento do objetivo do projeto sem abrir mão 162 

da resolução 10/2020 do Consu, que suspende as atividades presenciais da UFJF no contexto da 163 

pandemia. 2. PROCESSOS OU PROPOSIÇÕES QUE INDEPENDEM DE PARECER: 2.1 164 

Proposição de resolução e/ou alteração de resolução existente que crie a possibilidade de 165 

participação de alunos de graduação em projetos de extensão voltados diretamente ao 166 

enfrentamento à Covid-19- A profª. Ana Lívia relatou que um professor protocolou um recurso no 167 

Consu para poder realizar atividades de seu projeto de iniciação científica de maneira presencial, 168 

tendo em vista que o Consu tem uma resolução que impede a utilização de laboratórios pelos 169 

estudantes de graduação durante a pandemia, resolução 51/2020. A partir disso, o Consu teve que 170 

fazer uma retificação dessa resolução, que orienta sobre a utilização excepcional dos laboratórios de 171 

pesquisa durante a pandemia da Covid-19. Dessa forma, a pró-reitora leu o documento enviado pelo 172 

Consu, que recomenda que o Conexc crie ou altere resolução que possibilite a participação de 173 

alunos de graduação em projetos de extensão voltados para o combate ao coronavírus.  A profª. Ana 174 

Lívia destacou que já temos uma resolução que garante a suspensão de atividades presenciais de 175 

extensão, abrindo exceção apenas para os projetos de enfrentamento à Covid-19. Entretanto, sem a 176 

participação discente. Sendo assim, a profª. Ana Lívia sugeriu criar um adendo à resolução existente 177 

(Resolução do Consu n° 23/2020) para se criar um fluxo para quando algum coordenador necessitar 178 

trabalhar presencialmente em algum projeto de enfrentamento à pandemia ele possa fazer essa 179 

solicitação à Proex. Esse fluxo proporcionará um acompanhamento mais de perto da Proex desses 180 

projetos. Assim, a Proex terá uma listagem dos projetos que estão atuando nessa área e irá saber 181 

quais as condições de biossegurança estão sendo proporcionadas à equipe do projeto. A profª. Ana 182 

Lívia disse que após esse adendo à resolução for aprovado pelo Conexc, este será apreciado 183 

posteriormente pela Comissão de Ensino Superior e depois pelo Consu para ser aprovado. Disse que 184 

precisamos de duas pessoas para auxiliar a Proex nessa tarefa. O prof. Marcelo Silvério disse que 185 

realmente a nossa resolução não contempla essa opção dos alunos de graduação poderem trabalhar 186 

presencialmente em projetos de combate à pandemia.  A profª. Ana Lívia perguntou às professoras 187 

Gislaine dos Santos e Mariana Chaves se elas poderiam contribuir nessa demanda. As conselheiras 188 

aceitaram a indicação e se propuseram a auxiliar nessa tarefa. A profª. Ana Lívia disse para 189 

elaborarmos esse adendo devemos esclarecer quem serão os atores e um fluxo para aprovação das 190 

propostas, o que seria algo simples e não demandaria muito tempo. Explicou que na Proex os TAE 191 

geralmente já levam um esboço de documento adiantado para tornar as reuniões mais rápidas e 192 

objetivas. Sugeriu de retirar algum trecho do texto da resolução da Proex para a realização de 193 

atividades semipresenciais, que será aprovada pelo Consu em momento oportuno. Em seguida abriu 194 

o momento para os conselheiros darem seus informes. III - COMUNICAÇÕES DO PLENÁRIO: 195 

A profa. Ana Rosa Picanço falou sobre o “9° Congresso Brasileiro de Extensão Universitária” 196 

(CBEU) que se inicia hoje e vai até o dia 11 de março. Destacou que a UFJF possui 18 professores 197 

ajudando na organização do congresso e que ela está participando da Comissão Científica. A profa. 198 

Ana Rosa Picanço disse que as inscrições para mediadores de atividades do CBEU estão abertas e 199 

convidou a todos a participar. Não havendo mais considerações, a Senhora Presidente agradeceu a 200 
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presença de todos e todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que 201 

transcrevo, dato e assino. 202 

 203 

 

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     /   /   


