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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 03 (TRÊS) DE SETEMBRO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM), ÀS 14

(QUATORZE) HORAS POR WEBCONFERÊNCIA. 
 

Aos 3 (três) dias do mês de setembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 15 (quinze) horas,
reuniram-se para reunião ordinária do mês de setembro do Conselho Setorial de Extensão e Cultura
(CONEXC), regimentalmente convocada, sob a presidência da Senhora Pró-Reitora de Extensão, profª.
Ana Lívia de Souza Coimbra (presidente do CONEXC), a Pró-reitora Adjunta de Extensão, a profª.
Fernanda Cunha Sousa, a TAE Karoline Pacheco de Melo, Gerente Acadêmica e Administra�va de
Extensão (secretária execu�va do CONEXC em exercício), a TAE Aline Pereira de Avellar, responsável pela
Comunicação do setor de Comunicação e Eventos da PROEX, e os conselheiros: a profª. Gislaine dos
Santos (representante dos Coordenadores de Programas – Campus Juiz de Fora); a profª. Tayara Talita
Lemos (representante dos Coordenadores de Programas – Campus Governador Valadares); a profª Núbia
Aparecida Schaper Santos (representante dos Coordenadores de Projetos da área Educação); a profª
Márcia Cris�na Vieira Falabella (representante dos Coordenadores de Projetos da área Comunicação); o
prof. Marcelo da Silva Silvério (representante dos Coordenadores de Projetos da área Saúde); a profª.
Rosana Ribeiro Felisberto (representante dos Coordenadores de Projetos da área Direitos Humanos); o
prof. André Luiz de Oliveira (representante dos Coordenadores de Projetos da área Tecnologia e
Produção); o prof. Jordan Henrique de Souza (representante dos Coordenadores de Projetos da área
Trabalho); a Sra. Priscilla de Oliveira Fonseca (representante suplente dos beneficiários de projetos e/ou
programas – Campus Juiz de Fora); o TAE Conrado Jenevain Braga (Representante do CONGRAD); a profª.
Ana Paula Grillo El Jaick (representante do CSPP); o TAE Windson Mendes Carvalho (representante do
SINTUFEJUF); a discente Lara Polisseni Rocha (representante do DCE). Ordem do dia: I – Leitura do
expediente e comunicações da Presidência. A senhora Pró-Reitora informou que, na manhã do mesmo
dia, havia sido realizada uma reunião para a qual foram convidadas as 40 (quarenta) pessoas, entre
docentes, TAEs e discentes, que se dispuseram a par�cipar da elaboração do documento sobre o eixo de
Extensão para o Plano de Desenvolvimento Ins�tucional (PDI). Destacou a apresentação dos subgrupos
de trabalho, a saber: Curricularização da Extensão; Equipamentos de Extensão; Registro, Monitoramento
e Avaliação da Extensão; Internacionalização da Extensão; Divulgação das Ações de Extensão e Registros
da Extensão. Informou ainda que cada uma dessas equipes terá um coordenador, conselheiro de
extensão, para que as discussões do conselho possam subsidiar os debates dos subgrupos, e que os
par�cipantes da referida reunião escolherão, a par�r de sua afinidade com os temas, um desses
subgrupos para par�cipar. Destacou que par�cipará das reuniões para agregar a vivência da pró-reitoria
às discussões. Finalizou explicando que os trabalhos ocorrerão até o dia 30 de setembro, dia em que será
elaborado um relatório síntese para encaminhamento à coordenação do PDI. O segundo informe tratou
do evento que ocorrerá nos dias 08 e 09 de setembro, divulgado nos canais da UFJF e da PROEX: um
Webinário, realizado junto à PROGRAD, sobre a curricularização da extensão. A Pró-Reitora informou que
os coordenadores das unidades acadêmicas estão discu�ndo a minuta apresentada sobre a
curricularização de extensão na UFJF. A expecta�va é de que esse evento auxilie os debates das unidades,
juntamente com a disponibilidade já apresentada pela PROEX de par�cipar de reuniões nas unidades que
assim têm solicitado. Informou que todos os PPCs devem ser modificados até julho de 2022, para que
sejam aprovados no CONGRAD até dezembro de 2022. O terceiro informe tratou de uma modificação na
equipe da PROEX, que se refere à saída, a pedido, da professora Maria Cris�na Vasconcellos da Pró-
Reitoria Adjunta de Extensão, e pelo convite feito à professora Fernanda Cunha Sousa, da Faculdade de
Letras, que já foi Coordenadora de Ações de Extensão, para assumir o cargo. Informou ainda que a
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professora Cris�na a autorizou a fazer o anúncio, pois não poderia comparecer a esta reunião devido a
agendamento de trabalho do Comitê de Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o novo
Coronavírus, o qual faz parte, no mesmo horário. A professora Ana Lívia Coimbra passou a palavra para a
professora Fernanda Cunha, que disse estar feliz pela oportunidade de retorno, retomou os mo�vos de
sua saída da PROEX, devido ao nascimento de sua filha, agradeceu a oportunidade de retorno e recebeu
as boas-vindas dos conselheiros presentes. II- Aprovação da ata do CONEXC do dia 30 de julho de 2021. A
profa. Ana Lívia Coimbra perguntou se algum conselheiro gostaria de fazer alguma modificação na ata do
dia 30/07/2020. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, para
a pauta do dia. Pauta única: I – Polí�ca de Comunicação da Pró-Reitoria de Extensão. A profa. Ana Lívia
Coimbra destacou que o obje�vo da reunião eram apreciações, ponderações e sugestões para a polí�ca
de planejamento de Comunicação da PROEX. Explicou a importância da comunicação para a extensão,
por meio da qual pode-se ampliar a par�cipação de toda a comunidade nessas ações, seja nas equipes
executoras, seja como beneficiários. Passou, então, a palavra à jornalista Aline Avelar, responsável pela
Comunicação da PROEX, informando aos conselheiros que, após a fala da jornalista Aline, poderiam fazer
suas contribuições e sugestões. A TAE Aline Avelar, jornalista da PROEX, cumprimentou os conselheiros e
começou a apresentação dos trabalhos de Comunicação na PROEX, explicando as atribuições e os
obje�vos do setor de Comunicações e Eventos, a par�r de ações que visam ampliar o diálogo com a
comunidade interna e externa e dar maior visibilidade às ações de extensão. Apresentou os membros da
equipe, com sua formação acadêmica e discorreu sobre o planejamento do setor, explicando que as
diretrizes da comunicação da UFJF são determinadas pela Diretoria de Imagem Ins�tucional (DII), e que o
planejamento da comunicação da PROEX está em consonância com essas diretrizes. Destacou algumas
ações, como a criação do Instagram, para dialogar principalmente com os discentes, as divulgações dos
debates do CONEXC, a criação de calendário de datas relevantes da PROEX, as reuniões com as equipes
que atuam nos equipamentos de extensão, o envio dos conteúdos da PROEX à DII, a ampliação dos
termos relacionados à PROEX nos no�ciários do portal de no�cias da UFJF. Discorreu sobre a relevância
do número de menções à extensão nos diferentes canais de comunicação, destacando que muitos
estudantes ingressantes na UFJF não sabem o que é extensão, por isso a importância de haver sempre
junto à menção à extensão a explicação do que significa. Defendeu a importância de associar datas a
debates, como, no mês de agosto, o incen�vo ao aleitamento materno, por exemplo, trazendo ações de
extensão que abordem esses temas, com a imagem de integrantes da comunidade acadêmica, de modo a
humanizar o trabalho desenvolvido. Apresentou a página do Instagram da Pró-Reitoria de Extensão,
mostrando os links de todas as matérias que a comunicação da PROEX já direcionou para a DII,
solicitando divulgação no portal da universidade. Exemplificou a publicação sobre os 15 anos da Lei Maria
da Penha, fazendo alusão à importância da data, com destaque para projetos de extensão realizados
nessa temá�ca, em ambos os campi da universidade. Apresentou também o trabalho feito junto ao
projeto de extensão e treinamento profissional ADAPT, que visa dar maior mobilidade a crianças e
adolescentes com dificuldades motoras, divulgado tanto no Instagram da PROEX, como nas páginas da
ins�tuição, com repercussão muito posi�va, tornando-se no�cia no telejornal da cidade, na TV
Integração, e na Folha de São Paulo, jornal de circulação nacional. Discorreu sobre a importância da
visibilidade de projetos como este, desenvolvidos por uma Universidade Pública, sobretudo na
conjuntura polí�co-educacional vivenciada atualmente. Ressaltou ainda a importância da gravação de
imagens das ações, para que sejam ainda mais divulgadas pela imprensa. A professora Ana Lívia Coimbra
retomou a palavra, então, para agradecer a par�cipação da jornalista Aline Avelar, destacar a importância
de sua vinda para a equipe da PROEX e passar a palavra para que os conselheiros pudessem comentar,
fazer sugestões e ponderações. A professora Márcia Falabella parabenizou o trabalho da jornalista Aline
Avelar e reforçou a importância de um setor de comunicação voltado para a divulgação das ações da
extensão para a aproximação da comunidade acadêmica e externa, e destacou a importância da
comunicação, principalmente por meio digital, na nova realidade da extensão devido à conjuntura atual
de trabalho remoto. A Pró-Reitora de extensão enfa�zou a importância de as equipes extensionistas
divulgarem suas ações, pedindo que os conselheiros enviem solicitações de divulgação ao setor de
comunicação da PROEX. Além disso, reforçou que a comunicação com a sociedade visa não só informar,
mas comunicar, dialogar, fazer-se presente. Explicou que essa inicia�va foi uma resposta às demandas dos
coordenadores de ações de extensão, e que também é um fruto do aprendizado da própria pró-reitoria
durante todo o período da gestão. Avaliou que a resposta do setor de comunicação às demandas da
PROEX foi muito posi�va. Reforçou a importância de imagens para a comunicação e informou que o setor
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de monitoramento e avaliação fará, assim que as condições de biossegurança permi�rem, o
acompanhamento in loco das ações, e poderá produzir mais imagens a serem u�lizadas nesse trabalho
de divulgação. A professora Márcia Falabella comentou que registrar as imagens é algo fundamental na
memória da extensão. A professora Ana Lívia Coimbra complementou, então, dizendo que é uma ação a
ser pensada, pois não havia sido realizado até então. Passou a palavra à jornalista Aline Avelar, que
agradeceu a atenção, se colocou à disposição de todos os presentes para responder às demandas e
solicitações e destacou a felicidade em poder divulgar ações tão importantes para a sociedade. A
professora Márcia Falabella pediu a palavra para destacar que a comunicação é uma comunhão de afetos,
e que a extensão é esse afeto. Logo depois, abriu-se a fala para informes e comunicações do plenário. II -
Comunicações do Plenário: não foram apresentadas comunicações do plenário. A professora Ana Lívia
informou que, na próxima reunião do conselho, serão apresentadas as discussões das equipes do PDI
para que sejam feitas ponderações a par�r do trabalho dos subgrupos. 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.

 

Juiz de Fora, 03 de setembro de 2021. 

 

    Karoline Pacheco de Melo

        Secretária Execu�va do Conexc em exercício

 

Prof.ª Dra. Ana Lívia de Souza Coimbra 
Pró-reitora de Extensão

 

Ata aprovada na reunião do dia  13/04/2022

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Grillo El Jaick, Conselheiro(a), em 14/06/2022,
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F05B9D04.

Referência: Processo nº 23071.920610/2022-91 SEI nº 0826824


