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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 1 CULTURA DA UFJF,
REALIZADA NO DIA 27 (VINTE E SETE) DE OUTUBRO DE 2021 2 (DOIS MIL E VINTE E UM), ÀS 14:30

(QUATORZE) HORAS E (TRINTA) MINUTOS, 3 POR WEBCONFERÊNCIA.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14:30 (quatorze)
horas e (trinta) minutos, reuniram-se para reunião ordinária do mês de outubro 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,
profª. Fernanda Cunha Sousa (secretária geral do CONEXC), a Assistente em Administração Rafaela
Andrade Savino Peters (secretária execu�va do CONEXC em exercício), e os conselheiros: a profª. Núbia
Aparecida Schaper (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Educação), a profª. Tayara
Talita Lemos (representante dos Coordenadores de Programas – Campus Governador Valadares); a profª
Márcia Cris�na Vieira Falabella (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Comunicação);
a profª. Rosana Ribeiro Felisberto (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Direitos
Humanos e Jus�ça); a profª. Gislaine dos Santos (representante dos Coordenadores de Programas –
Campus Juiz de Fora); a profª. Estela Saleh da Cunha (representante suplente dos Coordenadores de
Programas – Campus Juiz de Fora); o prof. Luís Henrique Lopes Lima (representante suplente dos
Coordenadores de Projeto da área de Tecnologia e Produção); a Sra. Maria do Carmo Pinto de Almeida
(representante dos beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora); o prof. Álvaro de
Azeredo Quelhas (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Trabalho); o prof. Neil Franco
Pereira de Almeida (representante dos Coordenadores de Projetos da área de Cultura); a discente Lara
Polisseni Rocha (Representante discente indicada pelo Diretório Central dos Estudantes - DCE); o prof.
Marco Aurélio Kistemann Júnior (Representante do Conselho Setorial de Graduação - CONGRAD) e o
Técnico-administra�vo em Educação Windson Mendes Carvalho (Representante dos Técnico-
administra�vos indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administra�vos em Educação das
Ins�tuições Federais de Ensino no Município de Juiz de Fora - SINTUFEJUF). I. ORDEM DO DIA
(conforme estabelecido no Capítulo III, Ar�go 21 do regimento interno do CONEXC). 1. Minuta de
Resolução que estabelece diretrizes para o processo de retorno gradual de a�vidades presenciais das
ações de extensão da UFJF. A professora Ana Lívia Coimbra iniciou a sua fala com a explicação do
propósito da discussão da minuta, a par�r da proposta da Pró-reitoria de Extensão de retorno de forma
gradual e de caráter opcional, por parte dos coordenadores das equipes das ações de extensão, com a
opção da permanência das a�vidades remotas nas unidades acadêmicas cujo retorno presencial ainda
não tenha ocorrido. Ressaltou a preocupação com as condições de biossegurança, com apontamento de
regramentos no tocante à vacinação, ao cadastro nos canais de acompanhamento da universidade, entre
outras informações. A minuta do documento foi apresentada, então, ao Conselho, nesta reunião, e será
discu�da, com abertura para considerações, propostas de ajustes e modificações pelos conselheiros, a
fim de determinar o regramento desse retorno, na próxima reunião ordinária do Conselho, a ser realizada
no mês de novembro. Após essa explicação, a Pró-Reitora abriu para a fala dos conselheiros, que
concordaram com a dinâmica de trabalho proposta pela PROEX. O professor Marco Kistemann destacou
que a minuta contempla a pluralidade de situações possíveis, visto que há a opção de alguns projetos
serem desenvolvidos de forma remota, caso alguma equipe tenha o interesse em permanecer dessa
forma, e caso os espaços de realização ainda não permitam o trabalho presencial. A presidente do
Conselho explicou que, em casos como o aventado, as equipes permanecerão de maneira remota, ou
híbrida, caso haja a possibilidade de realização de a�vidades na unidade acadêmica, atendidas as
condições de biossegurança, conforme os ditames da resolução 58/2021 do CONSU e as especificidades
das ações de extensão. Sem mais considerações, passou-se, então, para os informes da presidência. A
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professora Ana Lívia Coimbra informou que a Pró-Reitoria de Extensão retornou ao atendimento
presencial, seguindo a resolução n° 58 de 2021, do CONSU, desde o dia 25 (vinte e cinco) de outubro, o
qual está sendo realizado das 8 (oito) às 20 (vinte horas), garan�da a ocupação adequada do local,
conforme as condições de biossegurança e resoluções vigentes da universidade, e ressaltou que toda a
equipe, TAEs e terceirizados, passou por treinamento para o retorno e efetuou cadastro no site Busco
Saúde. A PROEX disponibilizou ainda uma lista com todos os horários dos membros da equipe que se
encontram em regime de revezamento, com trabalho presencial três vezes durante a semana, e remoto
nos demais dias. Além disso, está disponível na PROEX uma lista com todos os contatos dos trabalhadores
para atendimento por e-mail. Informou, ainda, que haverá uma roda de conversa de toda a equipe com a
professora Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov, do departamento de Psicologia, sobre o retorno híbrido,
já que esse momento envolve uma série de novas aprendizagens e readaptações, que podem causar
afetações na saúde mental dos trabalhadores. Abriu, então, a palavra para os conselheiros. O professor
Neil Franco relatou sua preocupação com a situação de trabalho das equipes dos projetos sob sua
coordenação, com relação aos locais para a execução das a�vidades. A professora Ana Lívia Coimbra
explicou, então, que a minuta considerará também as condições de biossegurança dos locais de
realização das a�vidades. Informou ainda que a PROEX irá autorizar o retorno das ações e supervisionar o
desenvolvimento de suas a�vidades. Ressaltou a importância de os conselheiros destacarem as
par�cularidades de seus projetos e das ações dos demais professores para que a minuta consiga abranger
o máximo possível de situações e especificidades. A conselheira Estela Cunha citou que há ainda as ações
que desenvolvem a�vidades com beneficiários cujo retorno presencial não estaria permi�do pela
Instrução Norma�va SGP/SEDGG/ME Nº 90, DE 28 DE SETEMBRO DE 2021, como idosos, pessoas com
comorbidades, entre outras situações, o que impediria o retorno presencial dessas ações. A professora
Ana Lívia Coimbra explicou que essa Instrução Norma�va e as demais resoluções legislam sobre públicos
específicos, como servidores e comunidade acadêmica, mas que, conforme o exposto pela conselheira, é
importante ter atenção e destacar que, por analogia, poderão ser deba�dos ar�gos a serem
implementados na minuta que façam regramento para as ações que lidam diretamente com pessoas nas
condições descritas pela referida Instrução Norma�va. A conselheira Estela Cunha propôs, então, pensar
sobre a possibilidade de as pessoas, mesmo que se enquadrem nessas situações, voltarem a par�cipar
presencialmente das ações, a par�r de assinatura de termo de responsabilidade, conforme ocorreu com
os servidores. A Pró-reitora de Extensão perguntou se havia mais considerações. Sem nenhuma
consideração, abriu-se a fala para informes e comunicações do plenário. V - Comunicações do Plenário:
não foram apresentadas comunicações do plenário. 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, 27 de outubro 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,
às 16:22, 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 Priscilla de Oliveira Fonseca, Usuário Externo, em
16/06/2022, às 18:27, 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 19/06/2022, às
15:32, 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, Conselheiro(a), em 20/06/2022, às
10:08, 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, Conselheiro(a), em
20/06/2022, às 11:38, 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
10/07/2022, às 08:32, 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 0826846 e o código CRC
548EDA74.
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