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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 (CONEXC),
REALIZADA NO DIA 11 (ONZE) DE JANEIRO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E DOIS), ÀS 14:30 (QUATORZE)
HORAS e 30 (TRINTA) MINUTOS, NA SALA DE REUNIÃO VIRTUAL DO CONEXC. Aos 11 (onze) dias do mês
de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois, às 14:00 (quatorze) horas e 30 (trinta) minutos,
reuniram-se para reunião ordinária do mês de janeiro 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), a Pró-reitora Adjunta de Extensão, profª. Fernanda Cunha Sousa
(secretária geral do CONEXC), a TAE Rafaela Andrade Savino Peters, a TAE Priscila Gonçalves de Souza
Salva� (secretária execu�va do CONEXC), e os conselheiros: o prof Marcelo Silva Silvério (representante
dos coordenadores de Projeto da Área Saúde); a profª. Ana Paula Grillo El Jaick  (representante �tular do 
CSPP); a profª. Gislaine dos Santos (representante �tular 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. Jordan Henrique de Souza (representante �tular  dos Coordenadores de
Projetos da área Trabalho); o prof. Álvaro de Azeredo Quelhas (representante suplente  dos
Coordenadores de Projetos da área Trabalho); o TAE Conrado Jenevain Braga (representante  �tular do
CONGRAD) a profª Márcia Cris�na Vieira Falabella (representante dos Coordenadores de Projetos da área
Comunicação); a profª Rosana Ribeiro Felisberto (representante dos Coordenadores de Projetos da área
Direitos Humanos); a profª. Tayara Talita Lemos (representante dos Coordenadores de Programas –
Campus Governador Valadares); o prof. André Luiz de Oliveira (representante dos Coordenadores de
Projetos da área Tecnologia e Produção); a Sra. Priscilla de Oliveira Fonseca (representante suplente dos
beneficiários de projetos e/ou programas – Campus Juiz de Fora); a profª Núbia Aparecida Schaper
Santos (representante dos Coordenadores de Projetos da área Educação); 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); a profª Márcia
Cris�na Vieira Falabella (representante �tular dos Coordenadores de Projetos da área Comunicação); a
profª. Érika Savernini Lopes (representante suplente dos coordenadores de Projeto da Área
Comunicação); o TAE Windson Mendes Carvalho (representante �tular do SINTUFEJUF); a TAE Marcélia
Guimarães Paiva (representante suplente do SINTUFEJUF). I - Leitura do Expediente e Comunicações da
Presidência - A profa. Ana Lívia Coimbra iniciou dizendo que esta é a primeira reunião do ano, que
começa trazendo a pauta sobre a inserção da extensão nos currículos de graduação, a mais importante a
ser discu�da no decorrer desses cinco anos desde a rea�vação do CONEXC. II- ORDEM DO DIA. 1.
PROCESSOS OU PROPOSIÇÕES QUE INDEPENDEM DE PARECER. 1.1. Apresentação de proposta de
calendário de reuniões do CONEXC para o ano de 2022 - A profa. Fernanda Cunha apresentou o
cronograma de reuniões do CONEXC para o ano de 2022 e destacou que o cronograma prevê uma
reunião por mês, a ser realizada sempre às quintas-feiras no período da tarde, e que a secretaria do
CONEXC con�nuará enviando a convocação sempre antes das reuniões por e-mail e pelo SEI. A profa. Ana
Lívia Coimbra ressaltou que, se for necessário marcar reuniões extraordinárias ou remarcar as reuniões
ordinárias, serão considerados os dias e horários mais favoráveis aos conselheiros, conforme
levantamento prévio. 2.2 Minuta de Resolução que Estabelece normas para a Inserção da Extensão nos
Currículos de Graduação na Universidade Federal de Juiz de Fora. A profa. Ana Lívia Coimbra disse que,
em 2016, foi feito, juntamente com a I Mostra de Extensão, um seminário sobre a Curricularização. E, em
2017 e 2018, foi formada uma comissão para dar início à discussão da proposta de inserção na UFJF.
Desde então, várias ações foram desenvolvidas para debater o tema com a comunidade universitária e
construir cole�vamente a minuta de resolução, a ser apresentada em breve no CONGRAD, após
contribuições das unidades acadêmicas, recebidas pela PROEX até o final de novembro de 2021.
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Agradeceu à TAE Rafaela Savino, ao bolsista de pós-graduação José Rodolfo Lopes da Silva e demais
bolsistas de graduação que auxiliaram nesse trabalho de elaboração da minuta durante esses úl�mos
anos. Propôs a dinâmica de leitura ponto a ponto da minuta, com pausa para discussão e anotação de
sugestões sempre que necessário. A pró-reitora Adjunta iniciou, então, a leitura do documento. A profa.
Ana Lívia Coimbra explicou que, no art. 2°, houve a preocupação de explicitar os princípios da Extensão
Universitária para que os coordenadores de cursos, ao fazerem as alterações nos Projetos Pedagógicos
dos Cursos (PPC), tenham acesso facilitado a esses princípios, ainda que já estejam explicitados na
Resolução n° 4/2018 da PROEX. A profa. Gislaine dos Santos sugeriu que, no inciso IV do art. 2°, fosse
incluída a palavra “extensionistas” depois de “a�vidades”; o que foi prontamente incorporado ao texto do
documento. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou que o obje�vo do art. 3° foi explicitar a Extensão como
componente curricular e os obje�vos das A�vidades Curriculares de Extensão (ACE). A par�r da leitura do
art. 4°, o prof. Marcelo Silvério manifestou sua preocupação com relação ao cômputo da carga horária da
extensão (10%) poder se sobrepor a outros componentes curriculares que já são obrigatórios, conforme
as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) de cada curso. Defendeu a importância do cuidado para que a
Extensão não seja adicionada aos currículos em subs�tuição a outros componentes que já são
obrigatórios de acordo com as DCNs, o que, em sua avaliação, não propiciaria a efe�va inserção
extensionista nas matrizes curriculares. E sugeriu um parágrafo único dizendo que a carga horária descrita
no art. 4° deve ser computada de forma dis�nta dos outros componentes curriculares obrigatórios
previstas nas DCNs de cada curso. A profa. Gislaine dos Santos sugeriu que fosse explicitado, nesse art.,
que os 10% não deveriam se sobrepor à carga horária de ensino obrigatória. A profa. Érika Savernini
defendeu a importância da defesa, na reunião do CONGRAD, de que esses 10% não serão um simples
acréscimo na grade curricular e que todos os cursos precisarão fazer alterações curriculares. Disse que,
para a integralização desses 10% de extensão na carga horária dos cursos, precisará haver uma mudança
na carga horária de disciplinas e/ou de outros componentes e avaliou que podem surgir manifestações de
preocupações relacionadas a isso no CONGRAD porque os NDEs e colegiados terão que fazer essa
alteração curricular, muito significa�va e que requer um estudo bem extenso do tema. Sugeriu a
explicitação de carga horária no art. 4°, uma vez que o PPC dos cursos trabalha com carga horária como
quan�ta�vo. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou que a proposta dessa minuta é regulamentar a
curricularização sem deixar de assegurar a autonomia dos cursos para essa implementação, a fim de
atender a especificidade de cada curso. Disse que, ao invés de re�rar determinada a�vidade do currículo
para a entrada da Extensão, o ideal é que seja feito um redimensionamento do que já existe no currículo
para que tenha um viés extensionista. Ponderou, entretanto, que algo novo deve ser criado nos cursos e
que corre-se o risco de que a�vidades de extensão sejam contabilizadas simultaneamente como outra
modalidade, causando sobreposição, o que pode prejudicar os cursos ou a ins�tuição como um todo, em
avaliações por órgãos externos, se houver o entendimento de que, o curso ou a universidade não estão
cumprindo as normas vigentes por realizarem duplas contagens, ao atribuir, com a mesma a�vidade,
horas para a extensão e para outro componente curricular simultaneamente. Em seguida, a profa.
Fernanda Cunha leu as Recomendações do FORPROEX sobre a inserção curricular da Extensão, divulgadas
no 48º Encontro Nacional do FORPROEX, sediado pela UERJ em dezembro de 2021, que fala sobre a
importância de não haver a sobreposição de horas e créditos em quaisquer componentes curriculares, ou
seja, a dupla contagem. Todos concordaram que deveria ser adicionado, na redação do art. 4°, texto que
impedisse tal sobreposição. A profa. Ana Lívia Coimbra informou que essas sugestões serão levadas para
a reunião do CONGRAD pelos representantes do CONEXC naquele conselho. A TAE Marcélia Guimarães
defendeu a importância de não se confundirem as cargas horárias de disciplinas teóricas e de a�vidades
de extensão. A par�r da leitura do art. 5º, a profa. Rosana Ribeiro perguntou como seria definida a carga
horária parcial dedicada à Extensão. A profa. Ana Lívia Coimbra respondeu que, no art. específico sobre
“Modalidades e equivalências”, consta que a possibilidade de que a disciplina seja totalmente
extensionista ou mista, ou seja, com uma carga horária que pode ser 70 % teórica e 30% dedicada à
a�vidade extensionista, por exemplo. O prof. Marcelo Silvério ressaltou que, para os componentes
curriculares que tenham parte de carga horária extensionista, será necessária a criação de dois códigos
diferentes no SIGA: um para a disciplina teórica e um para a prá�ca. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou
que haverá esse registro dis�nto, porém o aluno terá que se matricular nos 2 componentes, porque eles
se complementam e não existem de forma separada. Já no caso da disciplina totalmente Extensionista,
haverá um código só para o aluno ser matriculado.  A profa. Fernanda Cunha informou a forma de
implementação da contabilização de forma separada que já está em estudo, de modo que, ao final, a
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carga horária da parte teórica e prá�ca possam ser colocadas juntas no histórico.  A profa.  Érika Savernini
disse que os cursos precisarão oferecer a�vidades além das disciplinas obrigatórias para cumprir os 10%
em carga horária extensionista. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou, então, que a minuta foi feita de
modo a propiciar várias opções de modalidades para o aluno cumprir os 10% em extensão, pois não há
quan�dade de programas e projetos suficiente para que todos os alunos par�cipem. A par�r da leitura do
art. 6º, a profa. Gislaine dos Santos disse que não conseguiu compreender como ocorrerá a validação da
coordenação de curso. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou que, para algumas a�vidades que não estejam
registradas no SIGA, pode ser necessária a validação do coordenador de curso. A profa. Gislaine dos
Santos sugeriu, então, que, no texto da letra “a” do Inciso III do art. 9°, que explica a carga horária, fosse
incluída também a categoria “Eventos”, e re�rada a palavra “equivalências”. E perguntou se o parágrafo 1°
do art. 9° contempla apenas as cinco modalidades de ACE descritas no art. ou se também contemplaria
as disciplinas extensionistas. A profa. Ana Lívia respondeu que esse parágrafo se refere somente às
modalidades. Esclareceu ainda que a palavra “equivalências” está ligada às modalidades e como, na
resolução do MEC, só constam essas 5 modalidades do art. 9°, a permanência do termo se faz necessária
para permi�r que outras estratégias de cumprimento sejam propostas pela ins�tuição. Ponderou, porém,
que as unidades acadêmicas  terão a prerroga�va de definir qual será o limite de percentual cumprido em
cada modalidade, e ainda se irão u�lizar somente as modalidades ou também as estratégias (disciplina
extensionista e programas especiais). Reforçou, então, que a frase do §1º do art. 9° tem por obje�vo
resguardar as unidades acadêmicas quanto às formas de cumprimento. Perguntou, em seguida, aos
conselheiros se haveria necessidade de descrever o que seria disciplina mista e disciplina de extensão. A
profa. Gislaine dos Santos disse que leu algumas resoluções de outras ins�tuições sobre curricularização,
inclusive da UFRJ, que faz essa descrição detalhada e que a PROGRAD tem a descrição dos �pos de
disciplina vigentes em uma resolução própria. A profa. Ana Lívia Coimbra sugeriu que a equipe da PROEX
inserisse uma proposta de texto que seria avaliado na reunião do CONGRAD. Todos concordaram com
esse encaminhamento. A profa. Ana Lívia Coimbra ponderou que, seguindo indicação do CONEXC, foi
elaborada proposta de modificação ao texto da minuta indicando que não deve haver sobreposição das
horas das ACEs em relação aos demais componentes curriculares obrigatórios, entretanto, o parágrafo  2°
do art. 10   permite uma exceção para as licenciaturas (no limite de até 50% da carga horária prevista
para a prá�ca como componente curricular). O prof. Marcelo Silvério sugeriu, então, a verificação das
DCN’s com relação ao tema. A profa. Ana Lívia Coimbra explicou, então, que existe uma legislação
nacional específica para a formação de professores e que, para a proposição do Projeto Pedagógico
Ins�tucional (PPI) das Licenciaturas na UFJF, foi seguida a RESOLUÇÃO CNE/CO Nº 2, de 1º de julho de
2015, do Conselho Nacional de Educação, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação
inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos
de segunda licenciatura) e para a formação con�nuada, segundo a qual a prá�ca é um componente
curricular obrigatório. Entretanto, essa legislação foi subs�tuída pela RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 2, de 20 de
dezembro de 2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores
para a Educação Básica e ins�tui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da
Educação Básica (BNC-Formação), a qual apresenta as prá�cas de modo dis�nto da anterior, sem
considera-las como um componente curricular obrigatório específico. A profa. Ana Lívia disse que a
PROGRAD tem uma polí�ca acertada ao refutar a legislação de 2019, que traz uma série de problemas e
princípios relacionados à docência e à formação de professores que temos que rechaçar. Disse ainda que
a PROEX indicará esses riscos durante a reunião do CONGRAD, os quais, no entendimento da PROEX,
podem causar uma insegurança jurídica para a UFJF em termos de avaliação do cumprimento das
resoluções especificas sobre PPC dos cursos. Explicou que, no PPI das Licenciaturas da UFJF, existem três
núcleos assim distribuídos: horas de estágio, horas de prá�cas como componente curricular e aulas
teórico-prá�cas de aprofundamento. Avalia que é possível cumprir as horas de extensão em outras áreas
do currículo, mas há uma compreensão de que isso não deve ser feito. Con�nuou dizendo que há uma
compreensão da PROGRAD de que 50% da carga horária de prá�cas podem ser contabilizadas como
horas de  Extensão. A indicação do CONEXC foi, então, de levar ao CONGRAD a proposta de re�rada do 2°
parágrafo do art. 10. A TAE Marcélia Guimarães  perguntou como acontecerá o registro dessas disciplinas
extensionistas, previstos nos parágrafos 3° e 4° do art. 10.  A profa. Ana Lívia  explicou que o aluno vai
cursar a  disciplina e o professor vai lançar a nota. Ressaltou que a PROEX não será responsável por
acompanhar o aluno, e sim verificar a parte de extensão das disciplinas de cada curso. A profa. Gislaine
dos Santos sugeriu explicitar, no parágrafo 3° do art. 10, o trâmite a ser cumprido para a aprovação da
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disciplina extensionista pelo colegiado de curso. A profa. Fernanda Cunha respondeu que esses
procedimentos de aprovação da disciplina não foram explicitados no texto porque as disciplinas
extensionistas vão seguir os mesmos trâmites já regulamentados e adotados pela PROGRAD e pelo
CONGRAD para as demais disciplinas a serem criadas e ofertadas. Sobre o parágrafo 4° a profa. Gislaine
dos Santos disse que o professor precisará atender a dois direcionamentos para criar uma disciplina
extensionista: um para registrar a disciplina na PROGRAD e outro para submeter um programa/projeto
que contemple essa nova disciplina proposta por ele para a aprovação da PROEX. A profa. Fernanda
Cunha respondeu que o programa/projeto ao qual a disciplina será vinculado já estará previamente
registrado na PROEX e não precisa ser um registro específico, no ato do registro da disciplina, mas sim
anterior e de escopo mais amplo. A profa. Ana Lívia Coimbra complementou dizendo que a criação de
disciplina tem que ser aprovada pelo CONGRAD, então essa disciplina já constará no PPC do curso com
espaço para a Extensão, com uma ementa ampla o suficiente para tal. Disse ainda que a PROEX terá
acesso ao registro dessa disciplina. Por meio dessa ementa de disciplina extensionista, o professor poderá
registrar, por meio do SIGA, a qual programa/projeto ela se vincula em determinado semestre e a PROEX
irá coletar essa informação do sistema e, assim, proceder o seu registro da disciplina na Pró-reitoria de
Extensão. Assim, a cada semestre, a PROEX irá coletar esses dados registrados pelo docente através de
uma função do SIGA, que ainda será criada pelo CGCO. O procedimento seria diferente porque a
estratégia em questão é de registro de disciplina extensionista, e programa/projeto de extensão é outra
modalidade. A profa. Ana Lívia Coimbra fez, então, uma sugestão de alteração do texto do parágrafo em
discussão para “As a�vidades das disciplinas a serem computadas como extensão devem estar vinculadas
a um programa ou projeto, de simples registro e avaliação pela CAEX, devendo ser posteriormente
encaminhadas para registro junto à PROEX”. A profa. Gislane dos Santos perguntou se deve ser man�do o
trecho que trata da vinculação das disciplinas aos programas e projetos. A profa. Ana Lívia disse que é
necessário manter essa vinculação porque, pela resolução do MEC, só se cumpre os 10% de Extensão por
meio da atuação do estudante nas modalidades descritas, dentre as quais as principais são programas e
projetos, mas ressaltou que a ação extensionista será executada no âmbito da disciplina e não no âmbito
do programa/projeto. A profa. Gislaine dos Santos perguntou se a disciplina poderia estar ligada a outras
modalidades como um curso, evento ou prestação de serviços, por exemplo. A profa. Ana Lívia
respondeu que sim e sugeriu a subs�tuição do texto “programa/projeto” para “modalidades previstas
nos incisos de I a V”. A profa. Gislaine dos Santos disse que entende que a avaliação dessas a�vidades
extensionistas pela CAEX, com consequente envio para registro pela PROEX, deva ocorrer
semestralmente. A profa. Fernanda Cunha ressaltou que deve ficar claro que esse é um processo
diferente da submissão de editais que a PROEX realiza para a distribuição de bolsas. A profa. Ana Lívia
Coimbra explicou que a CAEX não pode dar somente a ciência na criação da disciplina, mas avaliar o
conteúdo que vai ser ministrado e registrado no SIGA. A PROEX somente re�rará essa informação do
sistema para criar um banco de registro, mas não pode ficar responsável por avaliar as modalidades
previstas nos incisos I a V do art. 9° por ser uma tarefa inviável devido ao tamanho da equipe atual de
servidores. A profa. Ana Lívia Coimbra defendeu ainda que o processo deve ser simplificado para dar
autonomia às unidades acadêmicas e que a CAEX pode fazer esse registro no SIGA e o encaminhamento
para que a PROEX consiga levantar essa informação. Como havia sido acordado com os conselheiros,
antes do início da reunião, que esta se encerraria às 17h:50min, a profa. Fernanda Cunha encaminhou a
proposta de con�nuidade da reunião de hoje para terminar a leitura dos úl�mos seis ar�gos da minuta a
se realizar amanhã (12/01), de 09h às 10h ou de 14h às 15h, a depender da disponibilidade da maioria
dos conselheiros. Os conselheiros presentes a colheram a proposta de con�nuidade e escolheram o
horário da manhã. III - Comunicações do Plenário: Não houve nenhuma comunicação. IV– Assuntos
Gerais: A profa. Ana Lívia Coimbra agradeceu aos professores, estudantes e ao TAE Lázaro da Engenharia
que trabalharam na proposta da Extensão constante no PDI da UFJF, a ser aprovado em breve pelo
CONSU, alguns dos quais estavam presentes nesta reunião: o prof. Jordan Henrique de Souza, a profa.
Márcia Falabella, a profa. Tayara Lemos, prof. André Luiz de Oliveira, profa. Érika Lopes. Destacou que
essa par�cipação foi fundamental para a criação de metas mais legí�mas, crí�cas e comprome�das com a
sociedade para os próximos cinco anos da Extensão. 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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 Profa. Ana Lívia de Souza Coimbra                    Priscila Gonçalves de Souza Salvati

      Pró-Reitora de Extensão                                              Secretária Executiva do Conselho

                                                                                             Setorial de Extensão e Cultura

Ata aprovada na reunião do dia 14/04/2022

 

 

Documento assinado eletronicamente por Ana Paula Grillo El Jaick, Conselheiro(a), em 15/07/2022,
às 17:26, 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 Mayra Barbosa Guedes, Professor(a), em 16/07/2022, às
15:09, 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 Marcelia Guimaraes Paiva, Técnico Administra�vo em
Educação, em 18/07/2022, às 12:04, 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
19/07/2022, às 12:38, 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 Estela Saleh da Cunha, Professor(a), em 20/07/2022, às
18:10, 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 0872041 e o código CRC
B8C0CE12.
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