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1

Ata da Reunião Ordinária do mês de maio de 2022 da Comissão de Extensão - COMEX,

2

da Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, da Universidade Federal de São

3

João del-Rei.................................................................................................................................

4

Aos 04 dias do mês de maio de 2022, 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 meio de

7

videoconferência, os seguintes membros: Francisco Ângelo Brinati, Bruna Sola da Silva

8

Ramos, Eliane Prado Cunha Costa dos Santos,

9

Parentoni Lana Cardoso, Daniel Calbino Pinheiro, Robson Miranda Silva, Liziane Peres

10

Mangili, Viviane Cristina Almada de Oliveira, Cristiano Otaviano, Jacqueline Domingues

11

Tibúrcio, Mylvia David Chiaradia de Resende e Juliano Teixeira Moraes. O prof. Márcio

12

Carneiro dos Reis justificou sua ausência devido à coincidência de horário da reunião com

13

uma consulta médica. Dando início aos trabalhos, o prof. Francisco agradeceu a todos(as)

14

pelo aceite do convite para comporem a Comissão de Extensão da PROEX, bem com pelas

15

respectivas presenças. Também desejou boas-vindas, em especial aos novos membros

16

recentemente nomeados, destacando que, assim como noutras formações, buscou-se para a

17

atual composição membros que representem os diversos campi da UFSJ e as diversas áreas

18

temáticas, que tenham perfil extensionista e vivência na extensão e que, de alguma forma,

19

também se traduzissem numa perspectiva de renovação da Comissão. A pauta estava e ficou

20

assim definida: 1) Apresentação membros Comex; 2) Informações sobre o funcionamento da

21

Comex; 3) Informes: Formação em Extensão; Edital de eventos; Pibex e Semex; Canal com a

22

Comunidade externa e, por último; 4) Definição do calendário de reuniões. Não havendo

23

alteração da pauta e/ou da ordem dos itens, o item 1 foi iniciado com a apresentação de todos

24

os membros da COMEX 2022/2024, antigos e novatos, quando na oportunidade cada um fez

25

uma breve descrição das suas respectivas áreas acadêmicas de atuação e/ou dos seus vínculos

26

institucionais. Passando ao item 2, o prof. Francisco discorreu brevemente sobre as

27

atribuições e sobre o funcionamento da COMEX, destacando alguns dos desafios que estarão

28

a cargo da atual formação, em destaque a redefinição do Programa Institucional de Bolsas de

29

Extensão – PIBEX e a adequação da Semana de Extensão – SEMEX ao contexto de

30

implementação da Formação em Extensão nos currículos dos cursos de graduação. Na

31

sequência, comentou sobre o Guia da Extensão (realizado em atendimento a uma demanda

32

apresentada em reuniões da antiga formação) que foi produzido pelo SETEX e enviado aos

33

membros da COMEX em data imediatamente anterior à realização dessa reunião, o qual tem

34

por finalidade dar o suporte conceitual e técnico necessário aos trabalhos da Comissão.

Silvia Elena Ventorini, Simone Bassi
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35

Passando aos Informes do item 3, o prof. Francisco destacou a abertura do Edital de Eventos

36

juntamente com a PROPE, para cujo as inscrições estarão abertas até o dia 13/05/2022 e os

37

recursos financeiros totais para rateamento entre as ações serão da ordem de R$ 100.000,00.

38

Conforme informou, a análise das propostas, cujos referenciais se encontram no próprio edital,

39

será realizada pelos membros da COMEX de 14 a 20/05/2022, data na qual será consolidado e

40

divulgado o resultado da 1ª fase. Dando sequência aos informes, foi dito que no momento

41

atual falta apenas o atendimento aos cursos de Filosofia - bacharelado e licenciatura - dentre

42

os cursos de graduação que demandaram reunião com a Comissão formada pela PROEN e

43

pela PROEX para auxiliar no entendimento e prestar esclarecimentos sobre a Formação em

44

Extensão, embora existam cursos que ainda não formalizaram a solicitação por um encontro.

45

Nesse sentido, o prof. Francisco fez questão de destacar que à PROEX está reservada a

46

missão de lançar luz ao entendimento da demanda legal e normativa para a curricularização

47

da extensão, cabendo exclusivamente à PROEN as definições institucionais pelas alterações

48

necessárias em cada caso e em cada projeto de curso. Ainda no item dos informes, o prof.

49

Francisco comentou que uma comissão do Forproex está estudando a possibilidade de propor

50

a criação de mecanismos de fomento para a extensão, de maneira a abarcar a universalização

51

da demanda de no mínimo 10% da carga horária total dos cursos de graduação a serem

52

integralizados com a Formação de Extensão a partir de 2023. Outra questão em voga, também

53

de âmbito nacional, passa pela definição da geração de encargo didático no exercício das

54

ações de extensão para o cômputo dos encargos docentes, sobretudo nas universidades

55

federais. Já num debate mais local, no transcorrer do ano caberá a Comissão de Extensão

56

repensar tanto o Pibex quanto a Semex, de maneira a adequá-los à nova realidade da extensão

57

curricularizada. Relativamente ao Pibex, o debate se dará em torno da sua manutenção da

58

forma como se encontra ou de se buscar uma forma de distribuição mais equânime das bolsas,

59

por exemplo, um número de bolsas para cada curso que seja proporcional ao seu número de

60

alunos. Outra tarefa para a Comex, com previsão para o segundo semestre, será realizar o

61

debate e propor a criação de um canal de comunicação da UFSJ com a Comunidade Externa

62

com o fim de se estabelecer políticas e editais específicos, tomando-se por referência as

63

demandas levantadas juntamente à ela própria. A lógica seria inverter o processo de dentro

64

para fora para de fora para dentro. Num prazo mais imediato a Comex focará no debate e na

65

definição do Edital do Pibex para que o seu fechamento no âmbito da Comissão se dê até o

66

próximo mês de julho, de maneira a que seu lançamento ocorra no início do mês de agosto em

67

cumprimento ao cronograma da PROEX. O prof. Francisco também informou que já está no

68

CONSU uma proposta para alteração da pontuação para a progressão docente, especialmente
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69

visando à consideração da extensão enquanto encargo didático do docente. Em meio a

70

algumas ponderações da plenária, a profª. Viviane propôs a criação de uma sessão no edital do

71

Pibex que abra às coordenadorias a possibilidade de proposição de projetos/programas mais

72

pensados numa coletividade do curso, e não somente na perspectiva de um proponente

73

individual, para o quê o prof. Francisco ponderou que esse debate terá o seu lugar na análise

74

do Pibex pela Comex. Passando ao quarto e último item de pauta, na busca da definição

75

conciliada das possibilidades de dias da semana e horários mais adequados para a realização

76

das reuniões, foi colocada em votação, num primeiro momento, qual seria o melhor turno para

77

a realização das reuniões, vencendo o turno matinal. Num segundo momento, após

78

argumentações e ponderações de diversos membros, ficou definida a fixação das primeiras

79

quartas-feiras de cada mês como sendo o dia mais adequado à conciliação dos interesses

80

individuais da plenária, no horário das 09h00min e com teto às 11h00min, estando a próxima

81

reunião definida para acontecer no dia 01/06/2022. Encerrando os trabalhos, o prof. Francisco

82

solicitou que eventuais sugestões sobre temas da alçada da Comex sejam encaminhadas à

83

PROEX por email e/ou por WhatsApp e agradeceu a participação, a disponibilidade e a

84

colaboração de todos(as). A reunião foi finalizada às 11h50min e eu, Márcio Eugênio Silva

85

Moreira, na função de secretário da COMEX, lavrei a presente ata que, sendo aprovada, será

86

assinada por todos os membros presentes à reunião. São João del-Rei, 04 de maio de

87

2022..........................................................................................

88

Tec.-adm. Simone Bassi Parentoni Lana Cardoso

89

Tec.-adm. Robson Miranda da Silva

90

Profª. Bruna Sola da Silva Ramos

91

Prof. Francisco Ângelo Brinati

92

Profª. Eliane Prado Cunha Costa dos Santos

93

Profª. Liziane Peres Mangili

94

Profª. Viviane Cristina Almada de Oliveira

95

Profª. Silvia Elena Ventorini

96

Prof. Daniel Calbino Pinheiro

97

Prof. Cristiano Otaviano

98

Profª. Jacqueline Domingues Tibúrcio

99

Profª. Mylvia David Chiaradia de Resende
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