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1

Ata da Reunião Ordinária do mês de junho de 2021 da Comissão de Extensão -

2

COMEX, da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, da Universidade

3

Federal de São João del-Rei.

4

Aos 10 dias do mês de junho de 2021, às 10 horas, compareceram virtualmente para a reunião

5

ordinária da Comissão de Extensão – COMEX, da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos

6

Comunitários, da Universidade Federal de São João del-Rei, realizada por videoconferência,

7

os seguintes membros: Francisco Ângelo Brinati, Artur Mariano de Sousa Malafaia, Daniel

8

Nogueira Cortez, Bruna Sola da Silva, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos, Vânia

9

Aparecida da Costa, Silvia Elena Ventorini, Cíntia Nanci Kobori, Marília Magalhães

10

Gonçalves, Robson Miranda Silva, e Simone Bassi Parentoni Lana Cardoso. Havendo

11

quorum, o presidente da Comissão deu início à reunião apresentando a pauta, composta pelos

12

seguintes itens: 1) Análise do Seminário "Extensão em Encontros" e alcance do Guia da

13

Formação em Extensão; 2) Calendário de ações da Formação em Extensão; 3) Seminário

14

Combate à Covid; 4) Prévia Edital PIBEX 2022; 5) Calendário de reuniões Comex 2021; 6)

15

Informes. Aprovada a pauta sem alterações, o professor Francisco Brinati deu as boas vindas

16

e agradeceu a presença de todos(as) e, entrando no item 1, analisou como muito positivos a

17

realização e os impactos do Seminário “Extensão em Encontros”, realizado pela PROEX, na

18

modalidade de vídeo conferência, nos dias 25, 26 e 27/05/2021. Lembrou que a palestra de

19

abertura do evento foi feita pela professora Olgamir, Presidente do FORPROEX e professora

20

Titular da UNB, que trouxe à cena uma preciosa colaboração no sentido do amplo

21

entendimento da Formação em Extensão enquanto consolidadora da indissociabilidade das

22

atividades fim das universidades, conforme predispõe o texto constitucional, a saber, Ensino,

23

Pesquisa e Extensão. Segundo o professor Francisco, todas as falas realizadas no Seminário,

24

sobretudo as dos convidados externos à Comunidade UFSJ, vieram ao encontro do que vem

25

sendo realizado institucionalmente na implementação da inserção da Formação em Extensão

26

nos currículos da UFSJ. Na sequência, a professora Marília elogiou tanto a iniciativa quanto o

27

formato do evento, ressaltando a importância do resgate da história da UFSJ e da Extensão na

28

UFSJ. Também o professor Daniel Nogueira se manifestou dizendo ter sido bom trazer gente

29

de fora e demonstrado que a inserção da extensão na UFSJ está absolutamente alinhada às

30

demais IFES. O professor Francisco destacou ter sido esse apenas o primeiro evento de uma

31

série que está por vir, com o objetivo da ampla divulgação e do total comprometimento da

32

Comunidade Acadêmica, e reforçou que na fala da professora Olgamir ficou muito claro que

33

o sentido da gratuidade extensionista está para muito além dos muros da UFSJ, sendo essa
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34

uma premissa da própria atividade de extensão universitária e sustentada pelo FORPROEX.

35

Nesse sentido, a professora Eliane questionou sobre a possibilidade de a Gerdau contribuir

36

financeiramente para o incremento da extensão nos cursos do CAP. Após a professora Eliane

37

justificar numa breve exposição a possibilidade de a Gerdau incentivar financeiramente cursos

38

de extensão usando como exemplo demandas do curso de Engenharia Civil, o professor

39

Francisco ressaltou que todas as ações de extensão devem seguir rigorosamente as diretrizes

40

extensionistas para que sejam consideradas para fins de integralização nos currículos dos

41

cursos. A professora Eliane solicitou novamente a palavra para pedir esclarecimento sobre a

42

viabilidade de a Gerdau ajudar financeiramente algum curso de extensão, sem que haja

43

cobrança de qualquer taxa ou mesmo qualquer remuneração para as partes envolvidas. Com a

44

palavra novamente, o professor Francisco esclareceu que sim, a Gerdau poderia contribuir,

45

desde que por meio de um convênio formal, a ser estabelecido entre a Gerdau e a UFSJ, por

46

intermédio do Setor de Convênios e Apoio a Projetos - SECAP. Ainda nessa tratativa, o

47

professor Francisco usou como exemplo os casos das empresas juniores, cujo fim primeiro é o

48

da transferência de conhecimento, mas que para se encaixarem num perfil extensionista

49

também deveriam construir o conhecimento juntamente à comunidade externa, para que, de

50

fato, seja consumada uma relação de troca de saberes. Ele ainda reforçou que a premissa da

51

extensão, segundo suas diretrizes, é a necessária interação dialógica. A professora Marília

52

corroborou as observações do professor Francisco, assim como a Simone Bassi, que reforçou

53

a necessidade da interação anterior entre a Universidade e o público alvo da atividade de

54

extensão, de maneira a que haja uma simbiose que permita a troca de saberes e a construção

55

conjunta de conhecimento, objetivos fim da extensão. A Simone ainda reforçou a necessária

56

observação das diretrizes da extensão para que essas sejam convalidadas para fins de inserção

57

curricular. O professor Artur Mariano solicitou a palavra e elogiou muito o Seminário, disse

58

que foi muito útil para um melhor entendimento do que é extensão e afirmou, embora

59

algumas falas bastante longas, ter ficado um “gostinho de quero mais”. Também se

60

pronunciou em concordância com a argumentação da professora Eliane, entendendo ter as

61

áreas das engenharias alguma dificuldade em atender e aplicar os cinco itens das diretrizes da

62

extensão. Segundo ele, o evento “Extensão em Encontros” ajudou muito no esclarecimento de

63

dúvidas, tendo destaque a fala da professora Olgamir, quando afirmou que o saber acadêmico

64

não pode se colocar numa posição de hierarquia e superioridade ao saber popular. Também

65

ressaltou a importância da questão levantada no evento sobre a não pertinência da inclusão da

66

extensão dentro de uma unidade curricular de ensino. Segundo ele, na aplicação dessa

67

possibilidade haveria clara dificuldade de controle das ações de extensão, sobretudo no
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68

sentido do efetivo fim pedagógico formativo das disciplinas dos cursos de engenharia. O

69

professor Francisco corroborou essa percepção do professor Artur, reforçando que o modelo

70

de disciplinas híbridas não teria uma aplicação muito útil e aplicável na adequação dos cursos

71

da UFSJ às demandas da inserção curricular da extensão nos cursos. O professor Daniel

72

solicitou a palavra afirmando não entender como possível a dissociação da teoria com a

73

prática nos cursos do CCO, lembrando que nas Unidades Curriculares de Práticas Integrativas

74

– PIESC, por conta da necessária interação entre teoria e prática os cursos da área da saúde, já

75

têm em grande parte das formações propostas um forte viés extensionista, de maneira já muito

76

próxima da demanda legal da inserção da Extensão nos currículos, o que foi reforçado pela

77

professora Vânia, que disse que as UCs de Prática de Integração, ensino, serviço, comunidade

78

(PIESC) têm 800 horas e que desde o inicio identificaram-nas como ações de extensão. Nesse

79

ínterim, o professor Daniel demonstrou preocupação com os impactos do formato proposto da

80

resolução de Formação em Extensão, argumentando ser em alguns casos necessário tratar de

81

maneira desigual os desiguais, no sentido de que sejam evitadas distorções que tragam

82

prejuízos a alguns cursos que já aplicam ações de extensão na sua formação. Ainda segundo

83

ele, se fossem mantidos os formatos atuais dos cursos do CCO eles não teriam grandes

84

dificuldades para adequação ao novo formato, principalmente os cursos de Medicina,

85

Enfermagem e Farmácia. O professor Francisco retomou a fala esclarecendo que no modelo

86

proposto na resolução que normatiza o assunto na UFSJ já há mecanismos que estabelecem a

87

necessária liberdade dos cursos para a aplicação da Formação em Extensão. Citou que no caso

88

específico citado pelo professor Daniel, bastaria desvincular das disciplinas o que se enquadre

89

enquanto extensão e criar uma Unidade Curricular de Formação em Extensão com respectivo

90

quantitativo de horas. Então o professor Daniel afirmou que, no seu entendimento, da maneira

91

como está, já acontece o atendimento à inclusão da extensão, e que não vê pertinência na

92

necessidade de mudanças para que haja adequação. O professor Francisco então reafirmou ser

93

possível que com pequenos ajustes os citados cursos se adéqüem à legislação sem quaisquer

94

prejuízos e sem maiores esforços. “Basta estudar a realidade dos cursos, ver o que será preciso

95

mexer e, se necessário, contar com o apoio institucional. A idéia não é pegar exemplos bem

96

sucedidos e destruí-los, mas, apenas enquadrá-los à previsão legal.” Em relação ao item 2 da

97

pauta, ficou definido que a partir de julho será dado prosseguimento às reuniões e serão

98

trabalhadas novas ações continuamente, sempre em sintonia com os interessados e com os

99

acontecimentos nos planos regional e nacional. Quanto ao item 3 da pauta, o professor

100

Francisco anunciou ter a gestão conseguido o recurso necessário para prorrogar as ações de

101

extensão relativas ao combate à Covid-19 até o final do ano, embora o complicado cenário de
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102

corte orçamentário. Nesse momento, o Robson anunciou já ter enviado os email para os(as)

103

coordenadores(as) dos projetos PIE-COVID19 para manifestação dos que queiram estender o

104

período das ações, reforçando que apenas os coordenadores dos projetos enquadrados no PIE-

105

COVID19 receberam a chamada para prorrogação. O professor Francisco também anunciou

106

que será promovido um seminário sobre estas ações de extensão para o combate à Covid no

107

final deste ano e que elas serão prorrogadas até o final de 2021 ou início de 2022. No item 4

108

da pauta, o professor Francisco comentou que tradicionalmente os editais PIBEX são lançados

109

em agosto, não sendo diferente a perspectiva para o lançamento do edital relativo ao exercício

110

de 2022. Informou que será feita uma prévia com as questões apontadas na reunião do início

111

do ano, a serem compartilhadas e trabalhadas no Google Docs com os membros da Comissão

112

para que na próxima reunião da Comex, a ser realizada no próximo mês de julho, o edital do

113

PIBEX 2022 já seja fechado. Entrando no item 5 da pauta, o professor Francisco sugeriu a

114

quinta-feira como o melhor dia para a realização das reuniões da COMEX e solicitou o

115

posicionamento de todos sobre eventuais posições contrárias. Não havendo contraposições, a

116

proposta aprovada por unanimidade foi de realização da reunião todas as segundas quintas-

117

feiras de cada mês, ficando disposto o cronograma de reuniões para o restante do ano de 2021

118

da seguinte maneira: 08/07; 12/8; 9/9; 14/10; 11/11 e 09/12, no horário de 10h00min. Por

119

último, como informe relativo ao item 6 da pauta, o professor Francisco informou que a

120

Comissão do CONSU, que fez os levantamentos sobre as possibilidades para o retorno

121

presencial, fechou o documento na última semana e, no que diz respeito à extensão, ficou

122

definido que serão seguidas ao ondas do “Minas Consciente”. Dessa forma, numa onda roxa

123

serão presenciais apenas as atividades de combate à Covid, na onda vermelha somente as

124

ações de combate à Covid, na onda amarela somam-se às anteriores também as ações de

125

extensão que não conseguiram se adequar ao formato remoto e na onda verde todas as ações

126

de extensão ficarão liberadas. Ainda segundo o professor Francisco, o documento construído

127

pela Comissão do CONSU está bem completo e detalhado, e deverá servir de referencial para

128

as atividades acadêmicas em geral. Às 11h16min, esgotada a pauta e mais nada havendo a

129

tratar, o presidente da Comissão encerrou a reunião. E para constar, eu, Márcio Eugênio Silva

130

Moreira, secretário desta Comissão, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada por

131

todos os membros presentes à reunião. São João del-Rei, 10 de junho de 2021.

132

Tec.-adm. Simone Bassi Parentoni Lana Cardoso

133

Tec.-adm. Robson Miranda Silva

134

Profª. Bruna Sola Da Silva Ramos
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