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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E 1 

CULTURA DA UFJF, REALIZADA NO DIA 14 (QUATORZE) DE JANEIRO DE 2021 2 

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

Aos 14 (quatorze) dias do mês de janeiro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14 (quatorze) 4 

horas, reuniram-se para reunião ordinária do mês de janeiro do Conselho Setorial de Extensão e 5 

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

Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o Assistente em Administração Diogo 7 

Mendes Rodrgieus, a Assistente em Administração Aline Araújo Rocha Nery, a Técnica em 8 

Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão no campus de Juiz de Fora, Priscila Gonçalves 9 

de Souza Salvati, secretária executiva do CONEXC, e os conselheiros: o TAE Conrado Jenevain 10 

Braga (Representante do CONGRAD), o prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante dos 11 

Coordenadores de Projetos da área de Cultura), a profª. Mariana Pereira Chaves Pimentel representante 12 

do CSPP); profa. Mayra Barbosa Guedes (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da 13 

área de Educação); prof. Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores de Projetos da 14 

área Saúde); profª. Gislaine dos Santos (representante dos Coordenadores de Programas – Campus Juiz 15 

de Fora); Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou 16 

programas – Campus Juiz de Fora); a TAE Devani Tomaz Domingues (representante dos 17 

Coordenadores de Projetos da área de Trabalho); profª. Schirley Maria Policário (representante dos 18 

Coordenadores de Programa - Campus Governador Valadares); o TAE Windson Mendes Carvalho 19 

(representante do SINTUFEJUF). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da 20 

presidência: A profª. Ana Lívia abriu a reunião lendo as justificativas de ausência: profa. Andréia 21 

Afonso (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área de Educação); a profª. 22 

Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos Coordenadores de Projetos da área de 23 

Comunicação). Em seguida falou do seu pesar pela morte da Profa. Nízia Araújo Vieira Almeida, do 24 

Departamento de nutrição do Campus de Governador Valadares, que faleceu devido a complicações 25 

ocasionadas pelo Covid-19. Disse que gostaria de deixar o seu reconhecimento e de toda Proex à 26 

professora. Falou que a V Mostra e o III Congresso de Extensão serão dedicados à professora Nízia. 27 

Em seguida, passou a palavra para a servidora Aline Nery para dar os informes do evento. Aline 28 

apresentou que essa edição foi baseada nos eventos anteriores e que foi fruto do trabalho de uma 29 

comissão de técnicos, professores e alunos que juntos somam 25 pessoas. Disse que as inscrições 30 

têm superado as expectativas, contando com: o envio de 153 vídeos; 127 projetos que serão 31 

divididos entre 16 rodas de conversa, sendo que em cada roda de conversa poderá participar até 60 32 

pessoas. Além disso, ela pontuou que há ainda possibilidade de participação através do envio de 33 

relatos de experiência e também como ouvinte de três palestras, que irão dialogar com o tema de 34 

pandemia, da extensão no geral e de metodologias de extensão no formato remoto. As palestras irão 35 

acontecer pelo canal do youtube da TV/UFJF e que isso dará uma visibilidade maior do que se 36 

fizesse pelo canal da Proex. Haverá também 2 lives com a equipe de projetos do campus 37 

Governador Valadares: uma do “Projeto Nagô” e outra sobre “Cultura, cinema e indústria cultural”.  38 

Segundo Aline, ainda acontecerão 8 minicursos/oficinas que abordarão temas como gênero, 39 

emoções na pandemia dentre outros. Essa modalidade irá incluir a fala de beneficiários e membros 40 

da equipe dos projetos. Aline ressaltou que, no campus de JF,  a primeira edição da Mostra foi em 41 

2016 no Centro de Ciências com apresentação de banners e hoje estamos contando com essa 42 

estrutura toda num evento remoto e nesse cenário de pandemia.  Enfatizou que isso traz uma 43 

responsabilidade muito grande porque se tem o desafio da operacionalização remota, via internet, 44 

trabalhando com muitos arquivos, organizando todos os processos e gerindo uma equipe grande a 45 

distância. Apesar disso, destacou que todos estão empenhados em trabalhar para que tudo corra bem 46 

e que seja uma experiência muito positiva. Aproveitou o momento para convidar os conselheiros 47 

para participar do evento e, caso tivessem disponibilidade de tempo para ajudar no apoio às 48 

inúmeras atividades que estarão acontecendo de forma simultânea durante a semana, seria muito 49 

oportuno.  I- Aprovação das atas do CONEXC do dia 30 de outubro e 05 de novembro de 2020. 50 
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A profa. Ana Lívia perguntou se algum conselheiro gostaria de fazer alguma modificação nas atas 51 

do dia 30/10 e 05/11 de 2020. Não havendo manifestações, as atas foram aprovadas por 52 

unanimidade. Passou-se então para a pauta do dia. 1. PROCESSOS OU PROPOSIÇÕES QUE 53 

INDEPENDEM DE PARECER: 1.1 Vigência dos Editais de Programas/Projetos da Proex: A 54 

profª. Ana Lívia apresentou que os editais 12, 13, 14 e 16/2019 terminarão em 28/02/2021. 55 

Ressaltou que somente o edital 12/2019 compreende (407) ações cadastradas e (79,2%) do 56 

quantitativo de bolsas da extensão.  Assim, foi projetado em tela a tabela com todos os editais 57 

citados e ainda os editais 03/2020 e 04/2020 que terminam em 31 de agosto do corrente ano. 58 

Pontuou que a quase totalidade dos projetos (528) e das bolsas (94,2 %) encerram-se no final de 59 

fevereiro. Dessa forma, a professora menciona que há algumas questões para o CONEXC decidir. A 60 

pró-reitora disse que a PROEX teve algumas dificuldades para debater com alguns setores para que 61 

eles tivessem a compreensão que embora a extensão universitária se caracterize pela 62 

presencialidade, pelo diálogo direto e pela troca ainda era possível que os programas e projetos 63 

pudessem ser realizados nesse contexto de pandemia, seja por forma de capacitação e formação da 64 

própria equipe ou pela criação de metodologias (remotas ou presenciais) ou atividades a distância 65 

com os beneficiários, via internet. Passado esse debate, o Consu aprovou a resolução que permitiu a 66 

realização dos projetos de extensão de forma remota e recebimento de bolsa durante a pandemia. 67 

Afirmou que resultados poderão ser vistos na Mostra de Extensão, com a apresentação de vários 68 

projetos realizados nesse período remoto, e que não foram, exclusivamente, de combate e 69 

enfretamento à Covi-19. Assim, fazendo uma análise desse contexto, a profa. Ana Lívia propôs que 70 

os projetos tivessem o término prorrogado para 30 de junho de 2021, a fim de que se haja tempo 71 

hábil para o lançamento de novo edital em fevereiro, no qual os proponentes teriam o prazo de um 72 

mês para submissão e, caso sejam aprovados, iniciariam as atividades em 1° de julho. Justificou que 73 

está prevendo esse início em julho, ao invés de agosto, por ainda não haver aprovação do calendário 74 

acadêmico de 2021 pelo Consu. Disse que há um indicativo pelo Reitor e Pró-reitor de graduação de 75 

que o segundo semestre de 2021 se inicie somente em setembro. A partir disso, colocou em 76 

discussão a prorrogação dos editais 12, 13, 14 e 16/2019. O prof. Marcelo Silvério perguntou se já 77 

se sabe sobre a previsão orçamentária para as bolsas desse ano e perguntou o motivo da prorrogação 78 

dos editais de Treinamento Profissional da PROGRAD. A profa. Gislaine dos Santos perguntou 79 

como ficaria a situação dos bolsistas oriundos de processo de recondução, pois há um limite de 80 

tempo de atuação nos projetos. A profa. Ana Lívia respondeu ao prof. Marcelo Silvério dizendo que 81 

sabemos que há um teto de gastos e que estamos em um momento de escassez de recursos. Disse 82 

que por um período vivemos um período confortável de recursos, devido a uma recuperação de 83 

recursos pelo Reitor Marcus David, bem como recursos de receita própria. Pontuou que estamos 84 

prorrogando as bolsas para mais 4 meses sem saber como será o corte de recursos da UFJF, que 85 

deve ser informado entre fevereiro e março. Com relação ao edital de Treinamento Profissional da 86 

PROGRAD, disse que não há um número de bolsas estipulado para esse edital.  A profa. Ana Lívia 87 

explicou que, segundo a concepção da PROEX, o melhor a ser feito é prorrogar por tempo 88 

determinado para garantir o pagamento das bolsas até o meio do ano, para não correr o risco de se 89 

cortar bolsas antes desse prazo. Além disse afirmou que junto com a equipe da Proex tem procurado 90 

angariar recursos por meio de emenda parlamentar, dentre outras formas de acesso a recursos 91 

públicos. Em resposta à profa. Gislaine, a profa. Ana Lívia afirmou que pela política de bolsas da 92 

Proex, o aluno só pode ser reconduzido um única vez.  Disse que essa possibilidade de poder 93 

reconduzir pela segunda vez terá que ser avaliada pela Proex, tendo em vista que seria uma 94 

prorrogação por 4 meses. A profa. Gislaine dos Santos disse ainda, que uma situação que tem sido 95 

vivida nesse trabalho remoto é a dificuldade para poder se organizar para fazer processo seletivo 96 

nesse período e também pela expectativa dos alunos em manter a bolsa. Porém, complementou 97 

falando que entende que é preciso dar oportunidade para novos bolsistas e que embora isso deva ser 98 

avaliado pela Proex, acha que essa questão de manter ou não a seleção deveria ficar a cargo do 99 

coordenador do projeto. O prof. Neil Franco disse que concorda com a profa. Gislaine dos Santos, 100 
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pois acha que nessa situação excepcional poderia haver uma flexibilização quanto à recondução, já 101 

que fazer um novo processo seletivo demanda muito trabalho. A profa. Ana Lívia, após a fala do 102 

prof. Neil Franco e da profa. Gislaine dos Santos, apresentou a proposta que os bolsistas sejam 103 

reconduzidos em caráter excepcional até o final do projeto, sendo facultado ao coordenador estender 104 

ou não a vigência do projeto por quatro meses. A pró-reitora continuou dizendo que espera que 105 

todos os projetos sejam prorrogados para atuar mais quatro meses na comunidade, além de ter um 106 

argumento maior para manter o número de bolsas que a Proex possui atualmente. Em seguida 107 

passou para a votação da proposição de prorrogação da validade dos projetos dos editais de número 108 

12, 13, 14 e 16/2019 para até 30/06. A proposta foi aprovada por nove votos favoráveis e uma 109 

abstenção. O TAE Diogo Mendes disse que irá solicitar os ajustes dos prazos no SIGA-Extensão 110 

com a nova data fim dos projetos. 1.2 Término dos mandatos dos conselheiros do CONEXC e 111 

escolhas dos novos membros. A profª. Ana Lívia iniciou o segundo ponto de pauta dizendo que foi 112 

realizado um levantamento dos mandatos dos conselheiros e que com exceção dos mandatos do 113 

CSPP, Congrad, DCE e Sintufejuf que são feitos por indicação, todos os outros já venceram, pois 114 

tem duração de 1 ano e recondução por igual período. A Pró-reitora de Extensão ressaltou que 115 

embora esses mandatos tenham expirado, os atuais conselheiros podem se candidatar novamente. A 116 

partir disso foi projetado em tela as datas de término dos mandatos de todos os conselheiros eleitos. 117 

A profa. Ana Lívia perguntou se alguém se disponibilizaria a compor a comissão eleitoral para 118 

organizar o processo eleitoral para os novos membros do Conexc. O TAE Conrado Jenevain disse 119 

que já está participando da eleição da Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) e que 120 

poderia participar da comissão do Conexc. Em seguida, a profa. Ana Lívia passou para as 121 

comunicações da plenária. As professoras Schirley Policário e Gislaine dos Santos perguntaram se 122 

essa seria a última reunião com a composição atual do conselho. A profa. Ana Lívia respondeu que 123 

ainda teremos uma última reunião para se despedir. Não havendo mais considerações, a Senhora 124 

Presidente agradeceu a presença de todos e todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, 125 

lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino. 126 
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Ata aprovada na reunião do dia     /   /   


