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

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF, REALIZADA
NO DIA 16 (DEZESSEIS) DE ABRIL DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), SEXTA-FEIRA, ÀS 14 (QUATORZE)
HORAS POR WEBCONFERÊNCIA.

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de Abril do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14 (quatorze) horas,
reuniram-se para reunião ordinária do mês de Abril do Conselho Setorial de Extensão e Cultura,
regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, profª. Ana Lívia de
Souza Coimbra (presidente do CONEXC), o Assistente em Administração Diogo Mendes Rodrigues, a
Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão no campus de Juiz de Fora, Priscila
Gonçalves de Souza Salva�,a Assistente em Administração Karoline Pacheco de Melo, secretária execu�va
do CONEXC em exercício, e os conselheiros: profª Cláudia de Albuquerque Thomé (representante dos
Coordenadores de Projetos da área Comunicação), o prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante
dos Coordenadores de Projetos da área Cultura), o TAE Conrado Jenevain Braga (Representante do
Conselho Setorial de Graduação – CONGRAD), a profª. Andréia Francisco Afonso (representante dos
Coordenadores de Projetos da área Educação),  Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante dos
beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora), 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). Estavam presentes também os novos conselheiros, que foram
convidados para a reunião: a profª. Núbia Aparecida Schaper Santos (eleita representante dos
Coordenadores de Projetos da área Educação), a profª. Fernanda Cunha Sousa (eleita representante
suplente dos Coordenadores de Projetos da área Cultura), o prof.Miguel Fernandes Felippe (eleito
representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente), o prof. Luís Henrique
Lopes Lima (eleito representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Tecnologia e
Produção), a profª. Tayara Talita Lemos (eleita representante �tular dos coordenadores de Programa –
Campus Governador Valadares), profª. Rosana Ribeiro Felisberto (eleita representante �tular dos
Coordenadores de Projetos da área Direitos Humanos), a TAE Priscilla de Oliveira Fonseca (eleita
representante suplente dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora) e o
prof.André Luiz de Oliveira (eleito representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área
Tecnologia e Produção). Ordem do dia: I – Leitura do expediente e comunicações da presidência:A
profa. Ana Lívia iniciou a reunião jus�ficando a ausência da profª. Schirley Policário e dando a todos as
boas vindas e explicando a importância da reunião, em con�nuidade da reunião interior, uma vez que
esta possui as mesmas caracterís�cas das reuniões do Conselho Superior. Informou sobre a presença de
conselheiros atuais e dos novos que ainda tomarão posse. Perguntou aos atuais conselheiros se
autorizavam aos novos representantes a par�ciparem com fala. Ninguém se manifestou contrário. Então,
a senhora Pró-reitora deu as boas-vindas aos novatos e disse esperar que eles façam um trabalho muito
produ�vo, e que as demandas da comunidade são imprescindíveis para a extensão.Pauta única:
Orçamento da UFJF 2021 aprovado pelo CONSU: Deu-se então início à reunião, com a profª Ana Lívia
citando a reunião do CONSU, na qual houve a no�cia de um déficit de recebimento de recursos do
Governo Federal para as contas da universidade para o ano de 2021, inicialmente de 28 milhões, o que,
por certo, comprometerá o funcionamento da UFJF, em maior ou em menor grau, em várias áreas. Disse,
principalmente aos novos conselheiros sobre a importância deste conselho para a universidade, pois é
através deste que se decide tudo o que a Extensão faz. Explicou que desde janeiro, o Conselho já estava
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manifestando sua preocupação coma situação do orçamento. Explicou que a situação das universidades
hoje reflete a situação de gestão do Governo Federal, e que esta instabilidade vivenciada pela ins�tuição,
é resultado da polí�ca educacional implementada pelo Governo. Informou ainda, sobre a criação de uma
comissão para discussão sobre os impactos desta redução no orçamento da UFJF, onde o Pró-reitor de
Planejamento, Orçamento e Finanças, prof. Eduardo Salomão Condé, apresentou o orçamento e quais os
impactos dele na extensão universitária e que os resultados das análises discu�dos neste conselho, para
traçar parâmetros para ser conduzida a extensão nesta situação que, já estava di�cil e agora, após a
deliberação do CONSU, será apresentada a situação a este Conselho, para que se possa tomar decisões. É
imprescindível a par�cipação de todos e que este Conselho é o apoio da Proex. Após isto, A Pró-Reitora
deu início à apresentação dos cortes deliberados pelo Consu e pediu aos conselheiros que acompanhem
a apresentação e que, ao final, seria aberto um momento para que expressassem suas considerações.
Começou então, projetando quanto ao orçamento e os cortes previstos para 2021,fazendo um histórico
para contextualizar os cortes ocorridos na extensão entre 2016 e 2021, citando que desde2016 houve
uma redução de 47,8% no orçamento da Universidade, sendo que em 2016, havia um total de recursos
de aproximadamente de R$ 158 milhões e agora,  de R$ 75,6 milhões. Explicou que 2016 foi o momento
onde houve o final do governo Dilma, pelo impeachment, e início de governo Temer, em que, houve
também a criação da Emenda Cons�tucional de teto de gastos, situação que já acarretava uma situação
muito di�cil para as Universidades Federais, se consolidando um pouco antes do que está acontecendo
agora, o que trouxe ainda mais dificuldades. A profª. Ana Lívia explicou então as reduções nos itens de
custeio para o orçamento de 2021da UFJF, de R$ 77,4 milhões para R$ 63,1 milhões, sendo 18,5% de
redução desde 2019. Em comparação entre os anos de 2020 e 2021, esta redução é de 15,9%.Explicou
que quando a atual gestão assumiu a reitoria, o reitor conseguiu resgatar recursos anteriores, que se
davam por perdidos. Afirmou que a UFJF tem a capacidade de captar recursos de projetos que os
professores recebem recursos para executar as ações, e parte desses recursos, como taxas,é repassada
para a Universidade. Explicou que a principal fonte de arrecadação desses recursos ocorre através do
CAED, vinculado à Faculdade de Educação, com muitos projetos direcionados às prefeituras, que também
vêm sendo a�ngidas por esta crise.Explicou que de 2019 para 2020, a universidade passou de uma
arrecadação própria de recursos de R$ 25,9 milhões para R$ 8,6 milhões.Explicou que se for feita uma
comparação com a previsão de receitas de arrecadação própria para 2021, com o arrecadado em 2019,
houve queda de 60%, o que agrava o quadro. Pois há além da redução de recursos orçamentários, a
redução de captação de recursos próprios. Explicou o drama que consiste em ter que reduzir para que a
Universidade possa atuar minimamente, ainda com déficit. Antes disso, explicou a importância social da
Universidade. Falou que foi aprovada pelo CONSU uma redução que ainda apresenta um deficit para o
fechamento do ano. E que deve-se localizar a origem desta redução, que advém de resultados do
orçamento da polí�ca de educação. A profa. Ana Lívia citou o corte de 869 bolsas aos estudantes, que
ocasionou a queda de 3.607 para 2.728 bolsas oferecidas. Explicitou que houve uma redução de 24% no
número de bolsas acadêmicas, assim como sobre a questão de diminuição de valor das bolsas, passando
as bolsas acadêmicas (monitoria, extensão, etc.) de R$ 400 para R$300; as bolsas de monitoria em
Línguas Estrangeiras �veram um ajuste de R$ 445 para R$ 333,75; bolsas dos Infocentros passaram de
R$500 para R$ 375, Iniciação Tecnológica de R$538 para R$403,50, todas essas vinculadas à graduação.
Relembrou que foi definida na reunião do CONSU, que não houvesse redução de valor das bolsas de
programas externos ou de pós-graduação. A jus�fica�va é de que já �nha havido um corte no APG e por
esse mo�vo, optou-se por não haver redução nem em valor, nem em quan�dade. A profa. Ana Lívia
explicou então a situação dos trabalhadores terceirizados da UFJF conforme a proposta aprovada pelo
CONSU, onde haverá a redução de 307 postos de trabalho na Universidade, passando de 932 para 625.
Isso significa que vários contratos trabalharão com o mínimo possível de funcionários (motoristas, setor
administra�vo, conservação, limpeza, etc.), por meio da legislação vigente. Defendeu que a Extensão
trabalha com os setores mais fragilizados da sociedade e que, por isso, é tão di�cil relatar tais dados.
Explicou que não apresentou os dados sobre a assistência estudan�l, mas que tais dados estão
disponíveis no site da UFJF. Ressaltou que o debate desta reunião seria sobre as bolsas acadêmicas. A
Pró-Reitora explicou que a Extensão, na primeira linha, que já �nha uma previsão de redução, mas que o
CONSU aprovou uma redução ainda maior, de 29,97% no valor a ser pago em bolsas e que, em média, a
redução no valor total a ser des�nado ao pagamento de bolsas, reduziu em 18,92%. Explicou então, que
na úl�ma reunião deste Conselho, visava-se 769 bolsas, mas que o CONSU deliberou 500 bolsas. Uma
queda de 35% na quan�dade de bolsas que foram pagas no ano passado. Uma situação que é necessário
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equacionar, uma vez que existem na PROEX diferentes editais e que, por decisão desse Conselho em
reunião, existem os programas/projetos que são estratégicos para a UFJF. (Jardim Sensorial, Centro de
Ciências, Jardim Botânico, NASCO - programa que assessora alguns projetos que tem ação junto aos
movimentos sociais, sociedade civil organizada, etc.). Explicou ainda que foi decidido por resolução que,
esses programas, em qualquer situação, consumiriam até 25% do total de bolsas disponíveis, mas que
após a redução do CONSU, a PROEX teria de propor uma redução nestas ações, para que fosse analisada
pelo Conselho.Explicou que terão que ser feitas alocações dessas 500 bolsas, apresentando a proposta de
que 120 sejam para os programas estratégicos, totalizando 24% do valor total das bolsas disponíveis.
Explanou sobre algumas par�cularidades, como por exemplo, a de que cada projeto do Boa Vizinhança,
tenha duas bolsas e 22 projetos. No Boa Vizinhança - Línguas não é possível fazer redução, pois os cursos
são em três módulos, sendo necessário ter um bolsista em cada módulo, e que trata-se de um programa
bem sucedido, bem como os projetos dos cursinhos populares, sendo muito posi�vo para a Universidade
e para a comunidade acadêmica. Jus�ficou a importância de manter esse trabalho e de manter as bolsas.
A TAE da Proex, Priscila Salva� explicou a composição desses cursinhos, em que em GV, há 1
coordenador, 25 monitores, e 50 beneficiários atendidos. Em JF, são 29 pessoas na gestão, mais 40
monitores e professores e 70 beneficiários. A profª. Ana Lívia citou a quan�dade de pessoas trabalhando
como voluntários nesse trabalho. Explicou ainda que no Centro de Ciências e no Jardim Botânico tem a
maior concentração das bolsas, e que isso se deve ao fato de que esses dois Equipamentos de Extensão
são os mais importantes para a UFJF. O TAE Diogo Mendes falou sobre as caracterís�cas do Centro de
Ciências e do Jardim Botânico, que no Jardim, inaugurado no ano de 2019, recebeu 50.000 visitantes,
com a presença de 208 escolas durante todo o ano. Já o Centro de Ciências recebeu 30.989 visitantes
espontâneos e 477 escolas ao longo do ano de 2019. A profa. Ana Lívia explicou que esses dados são
importantes, dado o número expressivo de visitas e que nesses equipamentos, tanto a dimensão
quan�ta�va quanto qualita�va, são muito bem atendidas. O Jardim Botânico tem poucos TAES, mas os
bolsistas que lá estão fazem um trabalho fundamental de educação ambiental e divulgação cien�fica. Por
isso, há a necessidade de maior quan�dade de bolsas. Explanou sobre a preocupação com as propostas
para se criar uma Intecoop em Governador Valadares, para trabalhar em movimentos sociais de
economia solidária. Explicou ainda, que o NASCO será re�rado da Proex, e não teria o edital lançado
neste momento. Explicou sobre os programas importantes na gestão da PROEX que atuam no
monitoramento e cer�ficação dos projetos, também terão redução, passando de dez para seis bolsas.
Além disso, o “Programa de Esporte, Lazer e Cultura Corporal”, na u�lização do complexo despor�vo que
a UFJF tem para que a população e os estudantes desfrutem, também sofrerá redução, passando de
dezesseis para oito, totalizando na PROEX, devinte bolsas, uma redução para quatorze bolsas. A profª.
Ana Lívia passou então à proposta de divisão das500 bolsas, sendo 350 para os projetos do edital
01/2021, já sendo avaliados, 120 para as ações estratégicas, 14 para a PROEX, e 16 para Interface com a
Pesquisa (uma bolsa para cada projeto). Hoje, no edital em aberto, há 427 propostas deferidas quanto à
documentação, sendo que só 0,6% das propostas não foram aprovadas. Mas, considerando que só há 350
bolsas e, considerando que historicamente, 10% das propostas costumam não ser aprovadas na fase de
avaliação,se esse parâmetro for seguido, seriam cerca de 46 reprovados. Ficariam então entre as bolsas
disponíveis e requeridas, com os 90% dos projetos aprovados e, considerando 1 bolsa para cada um, 31
deles ficariam sem bolsa, o que configura uma situação bastante complicada. A senhora Pró-Reitora abriu
então um espaço para fala, a fim de que os conselheiros que estavam na reunião do CONSU pudessem se
manifestar. A TAE Devani Tomaz iniciou elogiando a qualidade da apresentação. Lamentou sobre a
situação principalmente da saúde no país, mas também na Universidade e na extensão. Explicou sobre as
caracterís�cas da cidade de Governador Valadares e a importância da presença da UFJF no município.
Lamenta então a redução orçamentária na universidade e na Extensão e manifestou seu apoio, além de
ressaltar a necessidade da força humana nesse processo de atuação da UFJF, ser presente e atuante.
Manifestou o reconhecimento desse momento di�cil e agradeceu o espaço. O prof. Marcelo Silvério
tomou a palavra, concordando com a fala anterior e explicou não ter estado presente as reuniões do
CONSU por estar em período de férias. Destacou a situação di�cil da Universidade e expressou que esse
cenário está ocorrendo devido à polí�ca educacional do Governo Federal. Defendeu que a proposta da
PROEX está de acordo na busca pela con�nuidade das ações de Extensão e manifestou o reconhecimento
pelos projetos estratégicos. Manifestou ter uma dúvida sobre os projetos subme�dos e bolsas
disponíveis, ques�onando se a PROEX está par�ndo do pressuposto de que será distribuída uma bolsa
para cada projeto.A profª. Ana Lívia agradeceu pela fala dos dois e expressou a necessidade de fortalecer
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também a extensão em GV. Disse que os professores que são representantes do CONEXC no CONSU, a
profª. Schirley Policário, o Prof. Marconi Fonseca e o prof. Jordan Henrique, defenderam impecavelmente
a Extensão e a Universidade. Explica que é necessário priorizar os programas que são estratégicos, pois
esses são perenes. Afirmou que esses devem ser ampliados nos dois campi e que para isso, sabe-se que
não haverá a disponibilização de recursos, mas que a PROEX não vai deixar deprocurar recursos públicos
para financiar as ações de extensão, a fim de complementar e, ainda mais, fortalecer a Extensão
Universitária. Defendeu que a curricularização, alia-se à necessidade da busca de recursos públicos
orçamentários e emendas parlamentares. Se compromete com relação a isso. Explicou que para a
distribuição de bolsas, a quan�dade 769, é o número de bolsas pagas em 2020. Mas haviam em torno de
860, das quais algumas não puderam ser pagas durante o ano. Na pandemia, alguns professores optaram
por aguardar para poder iniciar as a�vidades dos projetos. O que é um dado importante, pois o cálculo
para redução de 35% foi feito em cima das bolsas pagas, pois este era um parâmetro justo para definição
das projeções pelo CONSU. Explicou também que há um processo de determinação de quan�dade de
bolsas para os projetos, que o TAE Diogo Mendes explicou que no úl�mo edital foram distribuídas as
bolsas por faixas baseadas nas notas ob�das nas avaliações dos projetos. Na faixa abaixo de 85 pontos,
cada projeto recebeu até uma bolsa, de 85a 95 pontos, até 2 bolsas e acima de 95 pontos, até 3 bolsas.
Conseguiu-se então, alocar a quan�dade de bolsas desta forma. A Pró-Reitora retomou a palavra
explicando esse processo, e que agora, devido à toda esta situação orçamentária, alguns projetos não
terão bolsas. Pediu aos conselheiros que se manifestassem quanto a isso,declarou reconhecer as
limitações desse critério, devido a necessidade de se fazer uma análise mais aprofundada. E então, a
par�r da fala do prof. Marcelo Silvério, abriu espaço para que todos falassem. O prof. Neil Franco tomou a
palavra cumprimentando a todos e expressando que reconhece o quanto deve ser di�cil administrar
nesta situação. Contou sobre os cortes que presenciou na UFMT, relembrando que houve também a
redução no valor das bolsas, destacando impacto causado por esta redução para os estudantes. Explicou
sobre a administração da Faefid para os projetos de Extensão que estão lá, sugerindo que deve ser
discu�do esse panorama quando forem passados os projetos para a faculdade. Por pertencer à Faefid,
explicou que é necessário mais clareza no processo interno de seleção de bolsistas, expressando sua
preocupação com a distribuição de bolsas. Explica que não há outro caminho que não seja o de
compreender as informações e propostas apresentadas na reunião. A profª. Mariana Chaves destacou
que a redução do período de concessão das bolsas pode ser uma ideia interessante. A profª. Ana Lívia
explicou que a bolsa em si não é para que o aluno se mantenha, mas que é inegável que os estudantes se
mantêm com esse valor de bolsa e,principalmente nesse contexto de pandemia, explica que o impacto
social destas medidas serão imensos, uma vez que com familiares desempregados, esses alunos
precisarão das bolsas mais do que nunca. Explicou ainda, ter contatado várias Universidades do país, e
que percebeu que o número de bolsas na UFJF é fora da curva com relação às outras universidades, mas
que isso não é mo�vo para que nos contentemos. Explicou que precisamos avançar na busca de
alterna�vas para reverter este quadro e para ques�onar as polí�cas públicas. Explicou que na maior parte
das universidades, as bolsas possuem duração de nove meses e possuem um valor menor. Ressaltou que
esta situação é vivida há algum tempo por outras ins�tuições, mas que isso não significa que aceitemos
essa situação. Explicou que sobre a FAEFID, o processo será revisado. Ressaltou que deseja que todos os
projetos e programas subme�dos nos editais em andamento sejam aprovados e que o percentual citado
é um dado histórico apenas. A profª. Mariana Chaves sugeriu a alocação de 2 bolsas para os programas. A
profª. Ana Lívia explicou sobre o aumento de qualidade do nível dos projetos, o que pode causar mais
dificuldade na alocação de bolsas. O prof. Marcelo Silvério tomando a palavra, ques�onou sobre os
projetos que não poderão ser iniciados por conta da pandemia e como se poderia “proteger” estas
bolsas. Disse ainda que, bolsas de oito meses podem ser viáveis para alguns projetos, mas que não para
todos, pois muitos são con�nuos. Defendeu a necessidade de se pensar num manejo de bolsas nesse
sen�do para que não seja desperdiçado o recurso. A senhora Pró-Reitora explicou que se reuniu com o
TAE Diogo Mendes para discu�r sobre isso, mas que bolsa não paga é diminuição de deficit, pois o reitor
estará contando com esses valores, uma vez que o deficit neste ano será de aproximadamente R$ 6
milhões. A profª.Ana Lívia expressou que poderia ser criado um mecanismo interno para ques�onar aos
coordenadores de projetos quantos meses eles necessitariam de bolsa. Para que internamente, possa-se
alocar e que seria a primeira vez que seria desenvolvido o processo desta forma, mas que é a primeira
vez que uma situação tão grave é encontrada. Em resposta à profª. Mariana, a profª. Ana Lívia explicou
que a ação de Extensão é diferenciada. Exemplificou que alguns projetos não podem ser pausados, como
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a Farmácia Universitária, o Jardim Botânico, ou Centro de Ciências e, neste sen�do, ques�onou se estava
aprovado pelo Conselho, que fosse feita esta pergunta aos coordenadores de projetos. Pediu para que
quem discordasse pudesse se manifestar. O prof. Neil Franco, manifestou sua discordância, explica que,
por experiência, que uma a�tude dessa deverá ser colocada em úl�mo caso, quando esgotadas todas as
medidas. Ele con�nuou dizendo que se for anunciado para o CONSU sobre esta possibilidade, será um
corte que poderá ocorrer numa próxima gestão. A profª. Ana Lívia explicou então que é uma visão
importante e portanto, deverá ser colocado em votação. Ana Lívia disse ainda, que são 12 meses a
duração dos editais, e que talvez haja a possibilidade de escalonamento de bolsas, pois alguns projetos
não necessitam de estar a�vos por 12 meses.A Pró-Reitora colocou então uma primeira votação: o
escalonamento de bolsas. Os coordenadores vão escolher entreseis, nove, doze meses, de acordo com as
necessidades do programa/projeto. O prof. Marcelo Silvério disse que é possível ques�onar aos
coordenadores de projetos se o início da ação será imediato, devido ao distanciamento social. A profª.
Ana Lívia expressou que já vinha ques�onando sobre a Extensão remota e que foi esse um dos fatores de
tamanha redução nos valores pagos em bolsas ano passado. Con�nuou explicando que isso será um
ajuste interno muito complexo que, a princípio, traz mais risco do que possibilidade em termos de perda
de bolsas. Ques�onou ao TAE Diogo Mendes e à TAE Priscila Salva� se esta ação faz sen�do e estabelece
a votação. Com apenas uma abstenção e nenhuma manifestação contrária, decidiram estar favoráveis ao
escalonamento os conselheiros em exercício. A Pró-Reitora explicou que os novos valores serão pagos a
par�r de maio. Expressou ainda que se houver uma possibilidade no futuro de haver impacto no
desenvolvimento das ações, será votado novamente via conselho a manutenção do escalonamento. O
Prof. Neil Franco perguntou como as comunicações serão feitas aos bolsistas. A profª. Ana Lívia explicou
que a Reitoria sinalizou que os meios virtuais estão dando conta de transmi�r essas informações, mas
que a PROEX informará os coordenadores sobre essa questão para que avisem aos discentes. Em seguida,
A Pró-Reitora Ana Lívia propôs a discussão sobre ser alocada uma bolsa para cada ação ou se, para os
programas, serão alocadas duas bolsas e os projetos apenas uma. O prof. Marcelo Silvério pontuou que é
importante a valorização sim da nota dos projetos como um dos critérios, e defendeu também ser
importante o critério de programa. Disse ainda, que se o escalonamento permi�r, esses critérios
deveriam ser aplicáveis, mas só após estruturado o escalonamento se poderia definir se seria possível. A
profª. Ana Lívia perguntou ao Conselho se poderia ser de responsabilidade da PROEX fazer essa divisão
das bolsas. Explicou que o aspecto da escrita acadêmica como critério para essa avaliação é muito
importante e ques�onou aos conselheiros se eles concordam que esta análise seja feita pela PROEX.
Todos concordaram com a proposição da Pró-reitora.O prof.Miguel Fernandes falou que se sente
incomodado com o corte de bolsas, e também falou da sua preocupação com relação aos projetos que
têm demandas de um número maior de bolsas. Diante desta preocupação, explicou que poderia ser
possível elevar o ponto de corte das notas das avaliações dos projetos para a distribuição das bolsas,ou
limitar a classificação de cada projeto dentro de cada área temá�ca. Explicitou o seu receio por um
esvaziamento da Extensão Universitária. Ele afirmou que talvez essa fosse uma estratégia de valorizar as
ações classificadas pelos pares como mais necessárias, mais relevantes. Parabenizou a toda equipe pela
tenta�va de organização, dentro de todo esse contexto. Então, a profª. Ana Lívia explanou sobre o custo
ins�tucional, polí�co e social dessas ações.Explicou que haverá um trabalho imenso da PROEX para esta
ação de análise e que isso nunca aconteceu anteriormente. Disse ainda, que nesta situação di�cil, podem
ser parâmetros a serem seguidos tanto o escalonamento, quanto a análise por áreas temá�cas.Perguntou
se todos com a proposição dos seguintes critérios para alocação de bolsas: escrita acadêmica, áreas
temá�cas e programas.Ninguém se manifestou contrário. Ordem do dia: II – Aprovação das atas dos dias
14/01, 08/03 e 23/03/2021. A senhora Pró-Reitora passou então para a aprovação das três atas enviadas
por e-mail no momento da convocação. A TAE Devani Tomaz, fez uma observação sobre a escrita entre as
linhas 187 a 194 da ata do dia 23/03. Ana Lívia perguntou então, se considerando essa correção, o texto
estaria aprovado. Ninguém se manifestou contrário. Abriu a palavra para quem quisesse fazer alguma
outra consideração antes de se encerrar a reunião.Assim, não havendo mais considerações, a Senhora
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.
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