
 
 

 

MOÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 

(UFJF), DE 25 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

A Coordenação Nacional do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições 

Públicas de Ensino Superior Brasileiras (IPES) vem a público manifestar seu apoio e 

solidariedade à Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), à sua unidade de ensino 

Colégio de Aplicação João  XXII e ao estudante universitário e artista Nino de Barros, 

no contexto de reação ao vídeo institucional “Hora do Lanche”,  alusivo ao Dia das 

Crianças, veiculado pela TV UFJF na plataforma do “YouTube”. 

A peça procura levantar as expectativas das crianças do Colégio de Aplicação 

João XXIII acerca da data e foi conduzida por Nino de Barros, em sua versão Drag 

Queen. A partir das respostas dadas pelas crianças, de forma lúdica e bem humorada, 

surge a reflexão acerca das imposições culturais presentes no brincar de meninos e 

meninas, entre o que deve ser considerado brinquedo de meninos e de meninas.   

Este fato, que envolve uma das universidades vinculadas ao FORPROEX, nos 

faz, no momento, recorrer aos princípios que construímos ao longo da nossa história. O 

fórum tem se articulado para defender a qualidade das ações de extensão na observância 

intransigente de cinco diretrizes: interação dialógica; interdisciplinaridade e 

interprofissionalidade; indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão; impacto na 

formação do estudante; impacto e transformação social. Nesse último ponto, 

consideramos que atividades acadêmicas e institucionais que promovam o 

reconhecimento da diversidade e respeito aos direitos humanos são absolutamente 

necessárias para que, de fato, a universidade pública brasileira seja um importante 

agente de mudanças das relações sociais.  

Práticas político-pedagógicas que difundam valores humanistas, possibilitem a 

crítica social e que fortaleçam a democracia devem ser valorizadas. A peça institucional 

em foco caminha nesta direção. Assim sendo, reiteramos nosso apoio à UFJF e, 

coerente com nossos posicionamentos públicos, debatidos em nossos encontros, nos 

colocamos ao seu lado. 
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