
31/10/2022 14:56 SEI/UFJF - 0872049 - GERAL 02: Ata de Reunião

https://sei.ufjf.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=982244&infra_sistema=10… 1/3

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

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO SETORIAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA UFJF
(CONEXC), REALIZADA NO DIA 12 (DOZE) DE JANEIRO DE 2022 (DOIS MIL E VINTE E DOIS), ÀS 09:00
(NOVE) HORAS, EM CONTINUIDADE À REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2022, NA SALA
DE REUNIÃO VIRTUAL DO CONEXC. Aos 12 (doze) dias do mês de janeiro do ano de 2022 (dois mil e vinte
e dois), às 09 (nove) horas, reuniram-se para reunião extraordinária 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 Assistente em Administração Rafaela
Andrade Savino Peters, a TAE Priscila Gonçalves de Souza Salva� (secretária execu�va do CONEXC), e os
conselheiros: a profª.  Ana Paula Grillo El Jaick (representante �tular do CSPP); a profª.  Iluska Maria da
Silva Cou�nho (representante suplente do  CSPP); a profª. Estela Saleh da Cunha (representante suplente
dos Coordenadores de Programas – Campus Juiz de Fora); o prof. Álvaro de Azeredo Quelhas
(representante dos Coordenadores de Projetos da área Trabalho); o prof. Marco Aurélio Kistemann Júnior
(representante suplente 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); 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.
Gislaine dos Santos (representante dos Coordenadores de Programas – Campus Juiz de Fora); 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. Jordan Henrique de Souza (representante dos Coordenadores de Projetos da área
Trabalho); o TAE Windson Mendes Carvalho (representante �tular do SINTUFEJUF); a TAE Marcélia
Guimarães Paiva (representante suplente do SINTUFEJUF). Pauta única: Minuta de Resolução
que Estabelece normas para a Inserção da Extensão nos Currículos de Graduação na Universidade
Federal de Juiz de Fora. A Professora Ana Lívia Coimbra iniciou a reunião cumprimentando a todos e
informando que o conselho daria con�nuidade à leitura e discussão da minuta, iniciadas na reunião
do dia 11 de janeiro de 2022. A profª. Gislaine dos Santos retomou o § 4° do ar�go 10, acerca da
dinâmica de tramitação das disciplinas de caráter extensionistas que deverão estar previstas no PPC dos
cursos. Perguntou, então, se as a�vidades das disciplinas computadas como extensão devem ser
encaminhadas pela CAEX para registro na PROEX e sugeriu uma mudança no texto “As a�vidades das
disciplinas extensionistas devem ser planejadas e informadas semestralmente”. Perguntou ainda sobre a
necessidade de vincular esses procedimentos ao plano departamental para viabilizar a matrícula do
aluno. A profª. Ana Lívia respondeu que a PROGRAD será responsável pela proposição da dinâmica de
aprovação da disciplina extensionista, por ser tema afeito ao calendário acadêmico, cuja condução de
debate e aprovação é responsabilidade daquela pró-reitoria. Informou ainda que, de acordo com a
orientação da TAE Vilma Lúcia e do Prof. Cassiano Amorin, a PROEX não poderia ficar responsável por
analisar o conteúdo de cada disciplina extensionista semestralmente pelo volume de análise que será
demandada e que essa demanda seria direcionada para a Comissão de Acompanhamento das A�vidades
Curriculares de Extensão (CAEX). Explicou também que não detalhou essa dinâmica de computação de
disciplinas porque ainda não temos o sistema em funcionamento para detalhar o procedimento de
registro. Isso será feito à posteriori pelo CGCO, com o estabelecimento de fluxo de registro e cômputo das
a�vidades de extensão. Ressaltou ainda que essa disciplina constará no plano departamental das
unidades acadêmicas e também no Plano Individual de Trabalho (PIT) dos docentes responsáveis por
essas a�vidades. Relembrou aos conselheiros que as a�vidades de disciplinas extensionistas não estão
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previstas na Resolução 7, de 18 de dezembro de 2018, do Conselho Nacional de Educação (CNE), segundo
a qual as a�vidades extensionistas se inserem nas seguintes modalidades: programa, projeto, evento,
curso/oficina e prestação de serviços. Optamos, na UFJF, por criar estratégias que tenham relação com
essas modalidades e a disciplinas cons�tuem uma forma de fazer essa relação de modo a propiciarmos
aos nossos alunos diferentes maneiras de cumprir os 10% de extensão em seus currículos. Destacou que
o desejável, de acordo com a PROEX, é que os cursos de graduação façam ar�culação entre teoria e
prá�ca interven�va extensionista. Por isso a resolução precisa ser ampla o suficiente para que cada
unidade acadêmica possa fazer as adaptações necessárias de acordo com suas especificidades. O mais
importante, neste momento, é explicitar quais as formas serão ofertadas pela UFJF para o cumprimento
dos 10% de Extensão nos currículos de graduação. Ponderou ainda que, na reunião do CONGRAD,
prevista para o dia 13 de janeiro, alguns coordenadores poderão ques�onar sobre as responsabilidades
de cada um e a dinâmica que deve constar no fluxograma e que o que nos cabe como Pró-reitoria de
Extensão é garan�r que o registro final seja feito na PROEX. Ressalvou, entretanto, que toda a dinâmica
que antecede ao registro final é de atribuição da PROGRAD. Por isso, a importância de fazer esse diálogo
em conjunto com a PROGRAD na reunião do CONGRAD. Em seguida, a profª. Iluska Cou�nho elaborou a
seguinte sugestão  de texto para o § 4° do ar�go 10: “As a�vidades das disciplinas a serem computadas
como extensão devem estar vinculadas às modalidades previstas nos incisos de I a V, avaliadas pela CAEX,
registradas em Plano Departamental e encaminhadas para registro junto à PROEX a cada oferecimento”.
Todos concordaram com essa nova redação, a ser levada para o CONGRAD pelos representantes do
CONEXC naquele conselho. A profª. Gislaine dos Santos sugeriu, então a inclusão da Iniciação Cien�fica
(IC) no § 2° do ar�go 11. A profª. Ana Lívia Coimbra avaliou que que a Iniciação cien�fica (IC) não poderia
ser inserida no ar�go 11, por este se referir somente às a�vidades curriculares que não podem ser
reconhecidas como disciplina, o que não é o caso da IC, por não se tratar de uma a�vidade curricular.
Sugeriu que, no Inciso II do ar�go 10, que trata de programas especiais em a�vidade extensionista, fosse
acrescentada a modalidade de “Projetos de Iniciação Cien�fica” e todos concordaram. Ressaltou,
entretanto, que o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de cada curso determinará o que será contabilizado
como a�vidade equivalente a ACE, desde que esteja prevista como uma possibilidade nesta resolução. No
Inciso IV do ar�go 13, a profª. Gislaine dos Santos sugeriu subs�tuir o termo “matriculado” por
“aprovado”, para garan�r que somente assim o aluno teria o cômputo da carga horária da disciplina
extensionista. A profª. Ana Lívia Coimbra disse que, esse ar�go tem o obje�vo de apontar para o aluno
quais são as oportunidades de par�cipação para cumprimento dos 10% da carga horária em extensão e
que não há necessidade dessa especificação. A pró-reitora Adjunta de Extensão, profª. Fernanda Cunha,
explicou que, como essa resolução cita o Regulamento Acadêmico de Graduação (RAG), segundo o qual o
aluno só terá a computação da disciplina se �ver frequência e for aprovado, já estaríamos amparados por
aquele regulamento. Após a discussão deste inciso, chegou-se ao consenso de incluir, no texto, o termo
“aprovado”. A profª. Gislaine dos Santos informou que precisaria se ausentar da reunião e, por isso,
gostaria de antecipar seu comentário sobre o ar�go 15. Sugeriu es�pular um prazo específico para a
implementação da extensão nos currículos em vez de “segundo semestre le�vo de 2022”, como contava
na minuta. A profª. Ana Lívia avaliou, então, como as mudanças do currículo serão válidas para os alunos
que ingressarem a par�r de 2023, o texto “primeiro semestre le�vo de 2023” é o mais adequado.
Explicou que serão necessários dois conselheiros do CONEXC para par�cipar da discussão dessa minuta,
que ocorrerá na reunião do CONGRAD do dia 13 de janeiro, pois a comissão de curricularização criada
pela PROEX não está mais em a�vidade, não podendo, portanto, indicar membros para atuação na
referida reunião. Assim, consultou aos presentes sobre sua disponibilidade para par�cipar da reunião do
CONGRAD de amanhã, dia 13 de janeiro, às 08h:30min, para discu�r esta minuta e levar os frutos do
debate ocorrido neste conselho para aquele espaço. Ficou acordado que a profª. Gislaine e o prof. André
de Oliveira farão essa representação. A profª.Ana Lívia Coimbra ressaltou que a reunião de amanhã será
muito importante para a extensão, pois se relaciona a um debate que vem sendo construído, desde 2016,
sobre a curricularização. Destacou que muitas intercorrências levaram à demora para aprovação dessa
minuta, dentre as quais a mais drás�ca para todos nós foi a pandemia, o que fez com que se  colocassem
em pauta na universidade outras temá�cas mais urgentes e necessárias, como as questões relacionadas
aos calendários acadêmicos e de presencialidade ou não das ações durante todo esse tempo. A primeira
versão dessa minuta foi apresentada em abril e só conseguimos finalizá-la em dezembro, com as úl�mas
sugestões dos cursos, que chegaram para a PROEX em novembro. Mas isso não significa que essa minuta
tenha contado com a contribuição efe�va de todas as unidades acadêmicas. Embora a PROEX tenha
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tentado propiciar, ao máximo, a par�cipação das coordenações de curso para que essas levassem esse
debate para as suas unidades, sabe-se que isso não aconteceu em todos os espaços e, em alguns casos,
essa discussão ficou restrita aos NDE. Por isso, a reunião de amanhã será muito importante, pois alguns
representantes das unidades que ajudaram na construção da minuta estarão presentes e alguns que não
enviaram as sugestões dentro do prazo para a PROEX terão oportunidade de se manifestar. A profª.Ana
Lívia Coimbra ressaltou que a postura da equipe da PROEX é de defesa da Extensão Universitária, fazendo
o máximo possível para que os princípios extensionistas sejam man�dos. Agradeceu a presença de todos
e todas e declarou encerrada a reunião. E, para constar, lavrei a presente ata, que transcrevo, dato e
assino.

 

 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 14/07/2022

 

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.
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