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UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
Conselho Setorial de Extensão e Cultura

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF,
REALIZADA NO DIA 05 (CINCO) DE MAIO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), QUARTA-FEIRA, ÀS 15
(QUINZE) HORAS POR WEBCONFERÊNCIA.

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze) horas,
reuniram-se para reunião extraordinária do Conselho Setorial de Extensão e Cultura, regimentalmente
convocada, sob a presidência do Senhor Pró-Reitor de Extensão em exercício, o prof. Neil Franco Pereira
de Almeida e, na condição de convidada, a profª. Ana Lívia de Souza Coimbra, o Assistente em
Administração Diogo Mendes Rodrigues, a Assistente em Administração Karoline Pacheco de Melo, a
profª. Gislaine dos Santos (Representante dos Coordenadores de Programas – Campus Juiz de Fora),
Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos beneficiários de projetos e/ou programas –
Campus Juiz de Fora), o prof. Miguel Fernandes Felippe (representante dos Coordenadores de Projetos da
área Meio Ambiente), a profa. Andréia Francisco Afonso (representante dos Coordenadores de Projetos
da área Educação), a profa. Schirley Maria Policário, (representante dos Coordenadores de Programas do
Campus de Governador Valadares), o prof. Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores
de Projetos da área Saúde), a profª. Mariana Pereira Chaves Pimentel (representante do CSPP), a TAE
Devani Tomaz Domingues (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho), o prof.
Marconi Fonseca de Moraes (representante dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente), o
prof. Jordan Henrique de Souza (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Meio
Ambiente), A Sra. Priscilla de Oliveira Fonseca, (representante suplente dos beneficiários de programas
e/ou projetos – Campus Juiz de Fora). Estavam presentes também os novos conselheiros eleitos, que
foram convidados para a reunião: a profª. Márcia Cris�na Vieira Falabella (eleita representante dos
Coordenadores de Projetos da área Comunicação) e a profª. Fernanda Cunha Sousa (eleita representante
suplente dos Coordenadores de Projetos da área Cultura). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e
comunicações da presidência: Pauta única: I – Minuta de Resolução que trata da realização de ações de
extensão presenciais ou semipresenciais durante a pandemia de COVID-19 elaborada por Comissão do
CONEXC. Em con�nuação à reunião anterior, o prof. Neil, Pró-Reitor de Extensão em exercício, deu boas-
vindas a todos e explicou que passaria a condução da minuta, por estar subs�tuindo a professora Ana
Lívia, na Pró-Reitoria de Extensão, mas que, como convidada, e por ter estado à frente da formulação e
apreciação da Minuta de Resolução perante oConselho, a Profa. Ana Lívia estaria conduzindo a leitura.
Então a profa. Ana Lívia tomou a palavra explicando que na reunião anterior, discu�u-se o primeiro
capítulo da minuta, e que se trata sobre regulamentar as ações de extensão diretamente ligadas à Covid-
19, sendo umaquestão de muita importância.Discorreu sobre a situação dos estudantes da Saúde
voltarem a desempenhar a parte prá�ca de seus cursos e que, a deliberação será feita pelo CONSU,
devendo este conselho apenas deixar uma regulamentação pronta para que o CONSU decida quando esta
será u�lizada. A profa. Ana Lívia passou a palavra para que o TAE Diogo Mendes fizesse a leitura da
minuta, para que os conselheiros pudessem fazer observações em seu conteúdo. A Profa. Ana Lívia
explicou que estes próximos capítulos seriam mais tranquilos de debater, uma vez que têm caráter mais
procedimental, e que o capítulo primeiro demandou mais tempo por tratar de abrangência e
aplicabilidade. Explicou ainda que, após o término da leitura da Minuta, seria feita a verificação do
fluxograma do processo da submissão das novas ações. Então o TAE Diogo Mendes iniciou a leitura do
capítulo segundo. A profa. Ana Lívia explicou o ar�go oitavo, que se trata das ações que o coordenador
terá de fazer para a submissão da proposta e que esses passos estão descritos no fluxograma. Explicou o
ar�go oitavo, e que os seis incisos estão descritos no fluxograma, processo o qual o coordenador abre no
SEI e tal como nas outras propostas, tem que ter o parecer do diretor da unidade, que verá as condições
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de realizações dessas ações, seja na esfera acadêmica ou de infraestrutura. Em caso de limitações, o
coordenador pode oferecer ainda recurso, podendo informar resolução da questão. A profa. destacou
também a importância de haver o parecer do diretor da unidade, uma vez que este irá acompanhar e
avaliar as condições de realização destas ações. Ques�onou se alguém �nha alguma colocação quanto a
esse ar�go. A profa. Gislaine Santos tomou a palavra para ques�onar se ficaria redundante constar no
item um, a anuência do Diretor de Unidade, sendo que no item posterior está previsto avaliação e
parecer do Diretor. A profa. Ana Lívia explicou que o inciso primeiro é o que já é feito atualmente para
registro de ações, onde o Diretor atesta ciência e concorde com a realização da ação e que, nesta minuta,
tem uma outra exigência além daquela, de o diretor avaliar as condições de ser realizada a ação naquele
local que é de competência desse diretor e que neste caso, não é redundância. Explicou ainda que, esta
questão irá ser esclarecida quando o procedimento e as fichas para preenchimento forem criadas no SEI.
A TAE Devani Tomaz expressou concordar com a profa. Gislaine Santos, e que talvez fosse necessário
expressar melhor o procedimento na redação do texto. Então a profa. Ana Lívia expressou que talvez
fosse viável unificar esses dois incisos, e perguntou se isso atenderia. A profa. Schirley Policário tomou a
palavra para dizer que no primeiro item, se deveria destacar, em termos de fluxono primeiro inciso sobre
a submissão no SEI, dado que se trata de um fluxo. Então o TAE Diogo Mendes, tomando a palavra,
expressou concordar, pois inicialmente, a submissão é feita à direção e posteriormente, a submissão à
PROEX pelo diretor. A profa. Ana Lívia concordou, solicitou a mudança na redação e perguntou se há mais
alguma colocação. Sem considerações, prosseguiu-se a leitura. Explicando o ar�go nove, a profa. Ana
Lívia destacou que espera-se explicitar que cada ação terá formulário específico, de forma que o
coordenador descreva o que será feito, e os procedimentos que serão adotados no local de realização das
ações. Após isso, abriu para discussão. Sem considerações, a leitura prossegue. Explicando o ar�go dez, a
profa. Ana Lívia defendeu que será feito acompanhamento por parte da PROEX. Em seguida perguntou se
há alguma consideração. A profa. Gislaine Santos tomou a palavra e explicou que essa parte remete aos
itens que expressam as responsabilidades do coordenador. Chamou atenção para que na parte das
responsabilidades, todas elas estão relacionadas de forma agrupada e que esses documentos citados
serão explicados posteriormente. Ques�ona se todos têm essa compreensão. Sem mais considerações,
passou-se para a leiturado capitulo três.A profa. Ana Lívia explicou que foi uma preocupação de envolver
a presença de pessoas da área daSaúde e informou a importância da par�cipação do prof. Marcelo
Silvério e suas contribuições na reunião anterior. Relembrou da contribuição da profa. Márcia Falabela na
parte de jornalismo. Assim, abriu a palavra para as considerações, pedindo ajuda principalmente aos
conselheiros que são presentes no CONSU, se esse comitê técnico da PROEX é suficiente, assim como
ques�onou se o conselho considera que devam também fazer parte do comitê, representantes das
en�dades representa�vas dos segmentos. O prof. Marcelo Silvério tomou a palavra para explicitar que o
TAE da PROEX e o discente, representariam o SINTUFJUF e o DCE. Sugeriu que fosse um discente de cada
grande área para poder representar as áreas no Comitê Técnico. A profa. Ana Lívia explicou que neste
caso, teriam que ter representantes das oito áreas da extensão. Explicou que seria uma comissão grande
e que a presença de um bolsista extensionista representaria todas as áreas da extensão. Explicou então
que para que ficasse explícito, poderia ser reescrito o inciso terceiro, destacando o servidor extensionista
da UFJF, representante das demais áreas temá�cas da extensão, fazendo então, menção às outras sete
áreas da extensão. Ques�onou se todos concordam. Explicou ainda que o TAE pode ou não ser indicado
pelo sindicato. Perguntou a todos se deverá o TAE ser ou não indicado pelo sindicato. Então a profa.
Schirley Policário tomou a palavra para ques�onar se o TAEdeverá ser extensionista. Respondendo, a
profa. Ana Lívia explicou que é necessário deixar claro que trata-se de um comitê Técnico, devendo todos
serem da extensão. Explicou ainda que não se pretende incidir sobre decisão sindical e tampouco
sobressair à autonomia do sindicato em fazer indicações. Abriu então a palavra para os conselheiros se
manifestarem. A profa.Gislaine Santos tomou a palavra para ques�onar se poderia haver o risco de não
conseguir formar a composição do comitê. Então a profa. Ana Lívia explicou que esse risco sempre
ocorre, mas que há uma procura muito intensa às pessoas pela PROEX, fazendo mobilização para que elas
par�cipem. Explicou que há esse risco, mas que ele não deve ser levado em consideração agora. Explicou
que trata-se um comitê pequeno, em que dois membros já estão garan�dos, ela como Pró-Reitora de
Extensão e o TAE da PROEX, mas que haverá uma busca pelas pessoas e que a possibilidade de diminuir o
risco, seria diminuir o número de componentes no comitê, o que não parece ser viável, uma vez que já se
trata de um número reduzido de integrantes.Sendo assim, levando em conta a preocupação da
professora, deixar-se-ia assim, desta forma, e buscar-se-ia alcançar as pessoas. Perguntou se a sugestão
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dela seria uma comissão menor. Em seguida, explicou que foi um fator de preocupaçãoo nível de serviço.
Ques�onou se deve-se diminuir ou se deverá permanecer nesta quan�dade de par�cipantes,
considerando essa busca pelas pessoas, por parte da PROEX. A profa. Gislaine Santos concordou com a
composição na forma que foi proposta, considerando os esforços de busca pela presença destas pessoas
no rol de par�cipantes da comissão. Acertada esta questão, con�nuou-se a leitura. A profa. Ana Lívia,
contextualizando o ar�go doze do capítulo quatro, explicou que foi pensado em todo o processo, desde a
submissão até o controle. Levantou um ponto para discussão: no inciso primeiro, só se expressa que cabe
à PROEX cons�tuir o comitê, mas não a forma como os membros seriam cons�tuídos nesse espaço.
Explicou sobre a existência de eleição pelo SIGA, mas que isso não foi colocado, pois buscou-se facilitar a
composição desse comitê, em que a PROEX convidaria a cada um, uma vez que abrir processo, seria
demorado. Após isso, abriu para discussão essa questão. Não houve manifestação contrária. Prosseguiu-
se então a leitura. A profa. Ana Lívia, explicando que as ações realizadas na unidade acadêmica, deverão
possuir anuência, avaliação e parecer do Diretor daquela unidade, e perguntou se a redação está clara. O
prof. Marcelo Silvério explicou que seria melhor inverter a redação, para que fique mais claro. Tal
correção na redação é feita conjuntamente pelos conselheiros. E ques�onou ainda, sobre o Hospital
Universitário, pois não é uma unidade acadêmica. Então a profa. Ana Lívia entendeu que dever-se-ia
explicitar sobre o HU também. Resolveu-se essa questão na redação da resolução conjuntamente e
prosseguiu-se a leitura do texto. O prof. Marcelo Silvério sugeriu também que a comissão de
biossegurança fosse responsável por avaliar conjuntamente com o diretor de unidade. A profa. Ana Lívia
ques�onou se a avaliação é para liberação ou para fins de monitoramento e controle. Respondendo, o
prof. Marcelo Silvério explicou que cabe a ambos. Fez-se a correção na redação e a profa. Ana Lívia
ques�onou se havia alguma discordância. Então a TAE Devani Tomaz tomou a palavra e ques�onou se
será necessário aparecer o termo “na unidade” na redação do inciso terceiro. Então a profa. Ana Lívia
solicitou que fosse re�rada.Sem demais considerações, prosseguiu-se a leitura. A profa. Ana
Lívia,explicou que é necessário explicitar sobre os insumos que serão fornecidos, pois pode pesar no
consumo de equipamentos de proteção para algumas unidades, ficando implícito que poderia ser
solicitado mais do que o convencional, pois as unidades de saúde que têm projetos de extensão deverão
fornecer aos discentes. Ques�onou se haviam considerações para esta situação. Sem considerações,
prosseguiu-se a leitura. A profa. Fernanda Cunha tomou a palavra para perguntar sobre o termo de
responsabilidade, se o diretor terá de dar anuência nesses termos. A profa. Ana Lívia, explicando, disse
que esses termos de responsabilidade e fazem parte dos procedimentos e que, para esta resolução,
pretendeu-se mantê-los. Então o prof. Marcelo Silvério tomou a palavra relembrando sobre discussões já
existentes acerca do conteúdo dos termos, e que foi discu�do no CONSU, e após isso, foi ajustado o
texto. Então a profa. Ana Lívia explicou que poderia ser anexado à minuta um termo cujo texto fosse
semelhante ao citado pelo prof. Marcelo Silvério, cujo texto já passou pelo CONSU. Perguntou se todos
concordam, e se havia alguma consideração. Ninguém se manifestou contrariamente. A profa. Gislaine
Santos ques�onou em qual momento esses termos serão encaminhados à PROEX. Perguntou se será
incluso no início do processo, pelo coordenador, se terão os coordenadores, no ato do envio da proposta,
que estar com toda a equipe montada, para que possa estar de posse de todos os termos para anexar e
enviar à PROEX. Em resposta, a profa. Ana Lívia explicou que haverá uma resolução específica que tratará
dessa documentação, conforme consta no fluxograma e que nesta minuta, poderia ser ajustada a redação
para que deixasse em aberto que aquela resolução tratará de quais são os documentos e em qual
momento eles deverão ser apresentados. Trata-se nesta, de atribuição, não se trata de uma resolução de
caráter mais específico. Perguntou se desta forma, resolveria a preocupação. A profa. Gislaine Santos
concordou. A TAE Devani Tomaz então tomou a palavra para explicar que quando se citou o comitê, já
ficava especificado quais são os documentos que serão analisados pelo comitê. A profa. Ana Lívia sugeriu
também, acrescentar um ponto que especifique sobre atualizar a documentação quando da troca ou
modificação da equipe. Perguntou se alguém tem alguma sugestão para a redação. Então os membros do
Conselho elaboraram em conjunto o texto, e não havendo discordância, ainformação foi incluída na
redação da minuta. A profa. Fernanda Cunha ques�onou se os relatórios periódicos já não seriam
suficientes para esta atualização. A profa. Ana Lívia explicou que não, pois, havendo mudanças pontuais
nas equipes, obrigatoriamente os coordenadores terão de atualizar os documentos. Não houveram mais
considerações sobre este ponto, prosseguiu-se então a leitura. A profa. Ana Lívia explicou, sobre outro
ponto da minuta, que trata de assinatura e entrega do termo de responsabilidade, que ocorrerão em dois
momentos, quando da submissão, e nas atualizações, e que cada membro que es�ver entrando, deverá
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providenciar a documentação. Sem manifestações contrárias, passou-se para a leitura das considerações
finais. A profa. Ana Lívia explicou que a comissão teve dúvida se seria necessário expressar sobre as
condições sanitárias, como as ondas roxa, vermelha, laranja, etc. e explica que foi entendido que seria
viável seguir o Comitê de Monitoramento da UFJF, assim como as determinações do CONSU, pois eles já
consideram os decretos e indicações governamentais, para tomar decisão. Perguntou se havia alguma
manifestação contrária. Não houve manifestações. Após o término da leitura da minuta, passou-se à
discussão do fluxograma. Percebeu-se que no fluxo faltou o destaque da anuência do diretor, além do
parecer, conforme fora determinado no texto da minuta, além de que a comissão local de cada unidade
acadêmica deverá avaliar, dando suporte ao diretor para emi�r o parecer. Sendo assim, ficou o destaque
para que seja ajustado o fluxograma. A profa. Ana Lívia perguntou se todos concordam de fechar desta
forma, ficando a comissão da PROEX encarregada de efetuar esses ajustes no fluxograma. Todos
concordaram. A profa. Gislaine Santos tomou a palavra para destacar que talvez fosse possível ajustar as
informações nos quadros do fluxograma, destacou quais seriam as ações a ser incluídas no fluxograma
além da anuência e do parecer. Então a profa. Ana Lívia destacou que também será necessário
acrescentar a questão das comissões locais, e que esse ajuste pode ser feito em outro momento, fora
desta reunião. Perguntou se todos concordam com isso. Ninguém discordou. A profa. Ana Lívia informou
que após os ajustes, a minuta será encaminhada à comissão acadêmica, após isso, será aberto um
processo pela coordenação da comissão, encaminhando-a para o CONSU, que irá debater e estabelecer
uma resolução para estabelecer as normas para a par�cipação presencial ou semipresencial das equipes
de extensão, nas ações de extensão da UFJF. A profa. Ana Lívia agradeceu aos membros da comissão,
profa. Mariana Chaves, profa. Gislaine Santos e a TAE Devani Tomaz, membros da comissão que redigiu a
proposta de minuta que foi deba�da, e aos TAEs da PROEX que auxiliaram, e que é importante destacar
que esta minuta é muito específica. Agradeceu aos conselheiros efe�vos e eleitos, convidados a
par�cipar desta reunião. Passou a palavra para o prof. Neil, que agradeceu a presença de todos, e
jus�ficou a ausência da profa. Mariana Chaves, e da profa. Cláudia Thomé que não puderam par�cipar,
que jus�ficaram previamente suas ausências e que a profa. Andréia Afonso, havia informado previamente
que permaneceria na reunião somente até às 15 horas, devido a outro compromisso. Abriu espaço para
considerações ou manifestações e, não havendo, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e
todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.

 

 
Prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra

Pró-Reitora de Extensão

 

Karoline Pacheco de Melo

Secretária Execu�va do CONEXC em

Exercício

 
Ata aprovada na reunião do dia  30/07/2021

Documento assinado eletronicamente por Maria do Carmo Pinto de Almeida, Usuário Externo, em
04/08/2021, às 17:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Taysnara Sabrine Ferreira Oliveira, Usuário Externo, em

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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04/08/2021, às 19:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Miguel Fernandes Felippe, Professor(a), em 04/08/2021,
às 22:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Marcia Cris�na Vieira Falabella, Professor(a), em
05/08/2021, às 09:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Conrado Jenevain Braga, Servidor(a), em 05/08/2021, às
13:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Gislaine dos Santos, Professor(a), em 05/08/2021, às
13:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Karoline Pacheco de Melo, Servidor(a), em 05/08/2021,
às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Windson Mendes Carvalho, Servidor(a), em 06/08/2021,
às 09:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Grillo El Jaick, Professor(a), em 10/08/2021, às
20:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jordan Henrique de Souza, Professor(a), em 11/08/2021,
às 11:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Neil Franco Pereira de Almeida, Professor(a), em
12/08/2021, às 15:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Tayara Talita Lemos, Professor(a), em 30/09/2021, às
15:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0454554 e o código CRC
B98EF885.
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