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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 30
(TRINTA) DE JULHO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), SEXTA-FEIRA, ÀS 15 (QUINZE) HORAS
POR WEBCONFERÊNCIA.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze) horas, reuniram-se, de
forma remota, nos termos do ar�go 10 da Resolução 10.2020 do Conselho Superior, para reunião ordinária do
Conselho Setorial de Extensão e Cultura, regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de
Extensão, a prof.ª Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Pró-reitora Adjunta de Extensão, a prof.ª
Maria Cris�na Vasconcellos Furtado, Secretária Geral do Conexc, a Jornalista da Proex, Aline Pereira de Avellar, a
Técnica em Assuntos Educacionais da Pró-Reitoria de Extensão no campus de Juiz de Fora, Priscila Gonçalves de Souza
Salva�, Secretária Execu�va do CONEXC, e os conselheiros: a prof.ª Ana Paula Grillo El Jaick (representante �tular do
CSPP), o prof. Rodrigo Christofole� (representante suplente da Procult), o TAE Conrado Jenevain Braga
(representante �tular do 
CONGRAD), o TAE Windson Mendes Carvalho (representante �tular do SINTUFEJUF), a TAE Marcélia Guimarães Paiva
(representante suplente do SINTUFEJUF), a prof.ª Gislaine dos Santos (representante �tular dos Coordenadores de
Programas – Campus Juiz de Fora), a prof.ª Tayara Talita Lemos (representante �tular dos coordenadores de Programa
– Campus Governador Valadares), o prof. Miguel Fernandes Felippe (representante �tular dos Coordenadores de
Projetos da área Meio Ambiente), o prof. Marconi Fonseca de Moraes
(representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Meio Ambiente), a prof.ª Lucélia Paula Cabral
Schmidt (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Saúde), o prof. Jordan Henrique de Souza
(representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho), o prof. Álvaro de Azeredo Quelhas
(representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho), a prof.ª Mayra Barbosa Guedes
(representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Educação), a prof.ª Rosana Ribeiro Felisberto
(representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área Direitos Humanos), o prof. Frederico Braida Rodrigues
de Paula (representante suplente dos Coordenadores de Projetos da área Direitos Humanos), a prof.ª Márcia Cris�na
Vieira Falabella (representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área Comunicação), a prof.ª Érika Savernini
Lopes (representante suplente dos 
Coordenadores de Projetos da área Comunicação), o prof. Neil Franco Pereira de Almeida (representante �tular dos
Coordenadores de Projetos da área Cultura), a prof.ª Fernanda Cunha Sousa (representante suplente dos
Coordenadores de Projetos da área Cultura), o prof. André Luiz de Oliveira (representante �tular dos Coordenadores
de Projetos da área Tecnologia e Produção), o prof. Luís Henrique Lopes Lima (representante suplente dos
Coordenadores de Projetos da área Tecnologia e Produção), a Sra. Maria do Carmo Pinto de Almeida (representante
�tular dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora), a Sra. Priscilla de Oliveira Fonseca
(representante suplente dos beneficiários de programas e/ou projetos – Campus Juiz de Fora) e a Sra. Taysnara
Sabrine Ferreira Oliveira (representante suplente dos beneficiários de programas e/ou projetos – Campus Governador
Valadares). Ordem do dia: I - Leitura do expediente e comunicações da presidência: a prof.ª Ana Lívia
Coimbra iniciou a reunião falando da rea�vação do Conexc na primeira gestão do prof. Marcus Vinicius David e da
prof.ª Girlene da Silva. Enfa�zou que este é o espaço que delibera e define a Polí�ca de Extensão da nossa
universidade junto aos coordenadores de projetos e beneficiários de extensão e aos representantes dos demais
conselhos da UFJF. Em seguida apresentou nominalmente os servidores da Proex os conselheiros presentes. Explicou
que esta reunião 
contaria com maior número de pessoas devido à presença dos conselheiros suplentes. Passou, então, a explicar como
funciona a dinâmica das reuniões do Conexc para os novos membros, ressaltando que os �tulares são sempre
convocados pela secretaria do Conexc por e-mail e que, quando estes precisarem jus�ficar suas eventuais ausências,
precisam fazê-lo em resposta à convocação para que a secretaria do Conexc possa, então, convocar seus respec�vos
suplentes. O modelo de convocação foi apresentado e explicado. Informou-se ainda que as atas são aprovadas pelos
presentes na reunião em que estas são apreciadas, da mesma forma como é feito no 
Conselho Superior, e que o Regimento do Conexc limita a duração máxima de suas reuniões a 3 horas, podendo ser
prorrogada por mais uma, com a anuência dos presentes. A prof.ª Ana Lívia Coimbra explicou ainda que: a par�r da
presente reunião, iremos começar a solicitar a assinatura dos conselheiros na folha de presença e nas atas via SEI; os
conselheiros podem solicitar à secretaria geral do conselho a inclusão de pauta em reunião, se desejarem; o mandato
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dos conselheiros eleitos, conforme o Regimento, é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um; os conselheiros
podem ser escolhidos para ser pareceristas de processos a serem apreciados pelo Conexc. Avaliou que as reuniões
deste Conselho são tranquilas e que todos são muito colabora�vos, o que é muito importante para fortalecer a
extensão na UFJF e pediu que a prof.ª Maria Cris�na Vasconcellos lesse a pauta desta reunião. II - Aprovação das atas
dos dias 16/04/, 30/04 e 05/05/2021: as atas dos dias 16/04/, 30/04 e 05/05/2021 foram colocadas em apreciação e
a conselheira Maria do Carmo Pinto solicitou a correção de sua profissão nas três atas, subs�tuindo o termo
“professora” por “assistente social”. As atas foram aprovadas, por meio de enquete elaborada por meio da
plataforma, e foi aprovada com o seguinte resultado: 12 votos favoráveis, 2 abstenções e nenhum voto contrário. III -
Apresentação da estrutura da PROEX e do planejamento de a�vidades para 2021: passou-se à apresentação da
estrutura da Pró-reitoria de Extensão. Foi projetada uma apresentação sobre os seguintes setores da Proex, com as
fotos de cada servidor e suas respec�vas atribuições: Secretaria; Gerência de Ações de Extensão; Monitoramento e
Avaliação; e Comunicação e Eventos, novo setor criado para atender à necessidade do suporte para a realização de
eventos da pró-reitoria, divulgar das demais ações extensionistas, além de divulgar os protocolos da extensão para os
coordenadores, e que terá uma 
relação de trabalho muito próxima com o Setor de Comunicação de Governador Valadares. Em seguida, a Pró-reitora
de Extensão apresentou os editais vigentes na Proex e ressaltou que o setor trabalha sempre com editais para tornar
o processo de ins�tucionalização das ações mais público e transparente. Explicitou que alguns editais são publicados
para atender às demandas oriundas da necessidade da sociedade, como os editais do Programa Boa Vizinhança e o
edital voltado para a População em Situação de Rua, no campus de Juiz de Fora e de Governador Valadares. Informou
que, em momento oportuno, será deba�da no conselho a con�nuidade do edital de extensão em interface com a
pesquisa. A prof.ª Ana Lívia Coimbra apresentou, então, uma tabela com a relação entre a quan�dade de projetos
aprovados na Proex, bolsas remuneradas e bolsas voluntárias alocadas por Edital. Em seguida, apresentou o Plano de
Ação da Proex, o qual contempla 15 ações propostas a par�r das discussões ocorridas neste conselho. A Pró-
reitora disse ainda que já está em contato com os professores do campus de Governador Valadares para que seja
criado um equipamento de extensão na área de relações de trabalho e renda naquela localidade. Enfa�zou a
importância de dar visibilidade às ações da UFJF e anunciou que, em breve, será apresentado ao Conexc, pela
jornalista Aline Avellar, o Plano de Comunicação da Pró-reitoria de Extensão. Destacou que, entre as a�vidades do
Plano de Ação da Proex, está prevista a criação do CIEPTEC-Norte, já aprovado pelo Consu, o qual funcionará em um
terreno doado para a UFJF, localizado na Zona Norte de Juiz de Fora, e apontou a importância de se pensar sobre que
ações acadêmicas podem funcionar nesse espaço, uma vez que a universidade não possui recursos, no momento, pra
fazer modificações na edificação que já existe no terreno. Em seguida, pontuou que o material apresentado na
presente reunião será enviado por e-mail  para todos os conselheiros e abriu a palavra para os presentes se
manifestarem. A prof.ª Fernanda Cunha parabenizou o trabalho da Proex e disse estar animada com as possibilidades
de trabalho e também com o novo Setor de Comunicação da Proex. O prof. André de Oliveira também parabenizou o
trabalho da equipe da Proex. A prof.ª Ana Lívia Coimbra salientou, então, que é necessário pensar formas de obter
recursos para a Extensão e também aprimorar a estratégia de se aproximar ainda mais da comunidade externa para
que esta possa defender a universidade pública, gratuita e de qualidade. III. Processo de Curricularização da
Extensão: A Pró-reitora fez uma breve contextualização sobre o tema para os presentes, dizendo que, em
2018, quando estava na presidência do FORPROEX, o tema foi deba�do e que o Plano Nacional de Educação prevê
que 10% da carga horária dos currículos de graduação devem ser cumpridos em a�vidades de extensão e, por isso,
criou-se a Resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) em 2018. Na UFJF, foi criada uma comissão para dar
início à elaboração da Minuta acerca da Curricularização da Extensão na ins�tuição. Desde então, já esteve no
Congrad por duas vezes para se discu�r essa minuta, mas devido a pautas consideradas mais urgentes, o documento
não entrou em discussão naquele conselho durante o ano de 2020. Com a pandemia, a resolução do CNE foi
prorrogada até dezembro de 2022. Apresentou-se, então, o cronograma do andamento das a�vidades conjuntas
entre Proex e Prograd para a aprovação da minuta, após amplo debate com a comunidade acadêmica, o que tem sido
feito, nesta etapa, em reuniões com representantes das unidades acadêmicas dos dois campi. Avaliou que a UFJF está
atrasada no andamento desse processo de implementação da curricularização na graduação em relação a outras
universidades. Enfa�zou que a aprovação e deliberação da minuta ocorrerá no Congrad em setembro e que os
conselheiros que desejarem que suas unidades recebam a visita da Proex e Prograd para discu�r a minuta podem
fazer essa solicitação. IV - Plano de Desenvolvimento Ins�tucional – PDI: A prof.ª Ana Lívia Coimbra explicou que tem
a preocupação constante em trazer para este espaço o que é discu�do no Consu e garan�r que os conselheiros do
Conexc tenham conhecimento das discussões que se desenvolvem em outras esferas. A apresentação sobre o Plano
de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI) a ser apresentada em seguida, por exemplo, parte do mesmo material
apresentado pelo Pró-reitor de Planejamento Eduardo Condé no Consu. Explicou que se trata de documento
direcionador das Ins�tuições Federais de Ensino Superior, elaborado a cada cinco anos, no qual estarão incluídas as
ações da Proex, e, portanto, é uma oportunidade para pensar sobre as a�vidades e as decisões estratégicas que a
ins�tuição precisa tomar nos próximos anos. Apresentou os passos que devem ser percorridos para a elaboração do
PDI na UFJF, bem como a composição das comissões: gestora, execu�va e coordenadora, as quais fazem parte da
gestão do PDI na UFJF, além das atribuições dos grupos e subgrupos de trabalho. Explicou ainda que par�cipa da
comissão coordenadora, juntamente com o representante do Conexc escolhido em reunião, prof. Neil Franco. A Pró-
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reitora apresentou os eixos das comissões: Macropolí�cas, Intervenientes, Sustentação, Gestão e
Avaliação ins�tucional e destacou que a livre par�cipação nos grupos e subgrupos de trabalho tem por obje�vo
democra�zar a par�cipação dos servidores da UFJF. Destacou que, na extensão, temos um grupo, que se subdivide
em seis subgrupos: Inserção da extensão nos currículos de graduação, Monitoramento e avaliação das ações de
extensão, Equipamentos de extensão, Divulgação das ações de extensão, Internacionalização da extensão e Relações
interins�tucionais - poder público e sociedade civil organizada. A prof.ª Ana Lívia Coimbra salientou a importância de
o conselho indicar nomes para compor cada subgrupo apresentado e abriu a palavra para a manifestação do
conselheiros. O prof. André de Oliveira manifestou interesse em par�cipar dos grupos de divulgação, de
monitoramento e de relações interins�tucionais. O prof. Jordan de Souza manifestou interesse em par�cipar do grupo
sobre a inserção da extensão nos currículos de graduação. O TAE Windson Mendes aceitou par�cipar do grupo de
relações interins�tucionais, sugerido pela presidente do Conexc. A prof.ª Érika Savernini aceitou 
par�cipar dos grupos de inserção da extensão nos currículos de graduação e de divulgação das ações extensionistas.
A prof.ª Gislaine dos Santos manifestou interesse em par�cipar do debate sobre internacionalização e perguntou se
os trabalhos dos grupos já se iniciaram. A prof.ª Ana Lívia Coimbra respondeu que os trabalhos ainda não começaram
e que esse tema é novo na Extensão da UFJF. O prof. Marconi de Moraes informou que passará a fazer parte do NDE
do curso de Engenharia Civil ele se colocou à disposição para par�cipar de algum grupo e disse que pretende levar
para os professores do curso formas de trabalhar a extensão, pois muitos ainda se 
demonstram inseguros sobre como fazê-lo. O prof. Frederico Braida perguntou se os conselheiros suplentes poderiam
par�cipar desses grupos. A Pró-reitora de Extensão respondeu posi�vamente e acrescentou que estudantes e
membros da comunidade também podem
par�cipar. O prof. Frederico Braida se dispôs, então, a par�cipar do grupo sobre inserção da extensão. A prof.ª Tayara
Lemos manifestou interesse em par�cipar do grupo de Monitoramento. A prof.ª Fernanda Cunha se colocou à
disposição para par�cipar do grupo da inserção da extensão nos currículos. A prof.ª Márcia Falabella se manifestou
interesse em fazer parte dos grupos de divulgação e de internacionalização. V - Indicação de representantes
do Conexc no Congrad, no CSPP e no Consu: A prof.ª Ana Lívia Coimbra explicou que o Conexc possui assentos nos
seguintes conselhos da UFJF: Conselho de Graduação (Congrad), Conselho Setorial de Pós-graduação e Pesquisa
(CSPP) e Conselho Superior (Consu), para os quais o Conexc deve indicar um membro �tular e um suplente. O prof.
André Luiz de Oliveira, então, manifestou interesse em par�cipar do Congrad como representante �tular e a
prof.ª Gislaine dos Santos como suplente. Em seguida, O prof. Miguel Fernandes Felippe manifestou interesse em
par�cipar do CSPP como �tular e o prof. Jordan Henrique de Souza como suplente. A prof.ª Ana Lívia Coimbra
ressaltou que, como são três assentos para representantes do Conexc no Consu, seria possível estabelecer que ao
menos uma vaga fosse preenchida por um conselheiro de Governador Valadares a fim de garan�r a representação da
Extensão do campus avançado. Dessa forma, foram definidos como representantes do Conexc no Consu: a
prof.ª Tayara Talita Lemos como �tular e a prof.ª Rosana Ribeiro Felisberto como sua suplente; o prof. Jordan
Henrique de Souza como �tular e a prof.ª Mayra Barbosa Guedes como sua suplente; a prof.ª Gislaine dos Santos
como �tular e o prof. Marconi Fonseca de Moraes como seu suplente. Todas as indicações foram aprovadas por
aclamação. Em seguida, passou-se para os informes do plenário. VI - Comunicações do plenário: O prof. Neil Franco
convidou os presentes para o lançamento, no dia 05 de agosto, às 19 horas, do e-book “Espetáculo i�nerante: história
das danças de salão: as raízes dos ritmos”, escrito com base nos projetos de extensão coordenados por ele: “Pés de
Valsa: danças de Salão UFJF” e o “Espetáculo I�nerante: a história das danças de salão”, resultado de trabalho
conjunto com o prof. Carlos Alberto Camilo Nacimento e com mais sete bolsistas e voluntários de graduação e de pós-
graduação. A prof.ª Ana Lívia Coimbra disse que, nesse contexto de pandemia, os projetos de extensão �veram que se
reinventar, já que a extensão se caracteriza pela presencialidade e abriu espaço para considerações ou manifestações,
as quais não foram solicitadas. Agradeceu, por fim, a presença de todos e todas e declarou encerrada a reunião. E,
para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e assino.

 
Juiz de Fora, 30 de julho de 2021.

 
Prof.ª Dra. Maria Cris�na Vasconcellos Furtado

Secretária Geral do Conselho 
Setorial de Extensão e Cultura

 
Prof.ª Dra. Ana Lívia de Souza Coimbra 

Pró-reitora de Extensão

Ata aprovada na reunião do dia 03/09/2021

Documento assinado eletronicamente por Windson Mendes Carvalho, Técnico Administra�vo em Educação, em
14/09/2021, às 21:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Documento assinado eletronicamente por Tayara Talita Lemos, Professor(a), em 14/09/2021, às 21:14, 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 Maria Cris�na Vasconcellos Furtado, Professor(a), em 15/09/2021, às
13:29, 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 15/09/2021, às 14:06, 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 16/09/2021, às 16:40,
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 20/09/2021, às 13:45,
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 Rosana Ribeiro Felisberto, Professor(a), em 30/09/2021, às 15:17,
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 Priscilla de Oliveira Fonseca, Usuário Externo, em 07/01/2022, às
20:57, 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 Andre Luiz de Oliveira, Professor(a), em 13/01/2022, às 11:39,
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 0499271 e o código CRC 22F0BBCF.
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