
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL 

CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA 05 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e dezenove minutos (14h19min), na 1 

Sala de Reuniões nº 104, do Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa, reuniram-se em sessão ordinária os membros da 2 

Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência do Coordenador de Cultura, Cacildo 3 

Galdino Ribeiro, devido à participação da profa. Neila Coelho de Sousa, Coordenadora de Extensão e Cultura, na reunião 4 

do Conselho Gestor. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara, presidentes da Comissão de Avaliação de 5 

Extensão e Cultura: prof. Antonio Nilson Zamunér Filho - Unidade Acadêmica Especial de Engenharia, prof. Daniel Alves 6 

- Unidade Acadêmica de Histórica e Ciências Sociais, prof. Daniel da Silveira Guimarães - Unidade Especial de 7 

Matemática e Tecnologia, profa. Magda Valéria da Silva - Unidade Especial de Geografia, profa. Maria Paulina de Assis  - 8 

Unidade Especial de Educação, profa. Márcia Helena da Silva - Unidade Especial de Gestão de Negócios, profa. Tânia 9 

Maia Barcelos - Unidade Especial de Biotecnologia, e o Bibliotecário Márcio Luiz Fernandes Barbosa. A reunião 10 

apresentou como pauta: Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 28/03/2019; Formação de Comissão para Elaboração 11 

do Edital Programa de Bolsas de Extensão e Cultura - PROBEC 2010/2021 e Programa de Voluntariado de Extensão e 12 

Cultura-PROBEC/PROVEC 2020-202; Informes da Coordenação de Cultura; Informes Gerais. Havendo quórum, o 13 

presidente iniciou a reunião com a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 28/03/2019, a qual foi lida pela profa. 14 

Tânia e posteriormente aprovada unanimemente pelos oito (08) membros presentes e supracitados, sem alterações. 15 

Seguindo a ordem elencada na pauta, o presidente passou ao segundo ponto de pauta, explicando que a Regional Catalão 16 

terá que fazer o seu próprio Edital PROBEC/PROVEC, devido à transição da Regional Catalão/UFG para Universidade 17 

Federal de Catalão-UFCAT. Salientou que o referido edital seguirá o mesmo modelo da Regional Goiânia e acrescentou 18 

que a profa Neila sugeriu que o Edital da Regional Catalão poderia ser executado em apenas uma fase de seleção e 19 

distribuição das bolsas, considerando, portanto uma ampla concorrência entre todos os coordenadores de projetos da 20 

Regional Catalão. O presidente disse que a seleção e distribuição das bolsas em apenas uma fase seria uma sugestão e que 21 

após a comissão concluir o Edital, o mesmo seria aprovado pela Câmara de Regional de Extensão e Cultura da Regional 22 

Catalão. O prof. Daniel Guimarães argumentou que seria importante a criação de um outro Grupo de Trabalho (GT) com o 23 

objetivo de buscar parcerias e verbas para a execução dos projetos de extensão e que gostaria de participar exclusivamente 24 

deste GT. O prof Antonio Nilson questionou se somente os presidentes da CAEX poderiam participar dos GTs, haja vista 25 

que ele não participará das próximas reuniões da Câmara, pois outros coordenadores foram eleitos em sua Unidade, mas 26 

que gostaria de contribuir com os GTs. O presidente afirmou que o prof. Antonio Nilson poderá continuar contribuindo 27 

com os GTs. O prof. Daniel Alves questionou sobre o número de bolsas que serão disponibilizadas no próximo Edital e 28 

sobre a ampla concorrência das bolsas. O presidente esclareceu que o número de bolsas da Regional Catalão será 29 

aproximadamente quinze (15) e que a ampla concorrência possibilitará que os melhores projetos consigam as bolsas, pois 30 

em edições anteriores algumas Unidades indicavam projetos mal elaborados. A profa. Maria Paulina disse que talvez as 31 

Unidades poderiam reclamar a falta de uma bolsa por Unidade. No contexto, o presidente ressaltou que se fossem 32 

disponibilizadas  quinze (15)  bolsas, apenas dez (10) bolsas seriam distribuídas na primeira etapa entre as Unidades, mais 33 

uma (01) bolsa para um projeto coordenado por algum Técnico Administrativo e apenas quatro (04) bolsas para serem 34 

disponibilizadas na segunda etapa. Portanto, seria muito trabalho para a seleção de poucas bolsas na segunda etapa do 35 

Edital. O presidente esclareceu que a decisão de se ter uma ou duas etapas de seleção e distribuição das bolsas no Edital 36 

será decido pela Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão. Os profs. Antonio Nilson, Maria Paulina e 37 

Tânia manifestaram aprovação ao Edital com uma etapa de seleção e distribuição das bolsas. O prof. Daniel Guimarães 38 

apresentou a sua preocupação em relação à avaliação dos projetos, tendo em vista a discrepância de notas entre os 39 

avaliadores de um mesmo projeto. O presidente esclareceu que os avaliadores serão qualificados antes do processo de 40 

avaliação dos projetos. Na sequência votou-se unanimemente que a Comissão de Elaboração do Edital PROBEC/PROVEC 41 

fora formada pelas profas. Neila, Maria Paulina, Magda e Márcia; com a primeira reunião agendada para o dia 25 de 42 

novembro de 2019, na Coordenação de Extensão e Cultura, às 14h. O terceiro momento da reunião foi direcionado aos 43 

informes, inicialmente sendo anunciado pelo presidente sobre o projeto de Extensão e Cultura intitulado Encenando e 44 

Ensinando Teatro na Universidade, coordenando por ele mesmo, executado em parceria com o Ator Thiago Santana, 45 

técnico administrativo do Centro Cultural da UFG, em Goiânia. O projeto já realizou um workshop de cenotecnia no 46 

primeiro semestre de 2019; para o segundo semestre está sendo realizado a montagem e ensaio do espetáculo Berorrokan: a 47 

origem do mundo Karajá, com elenco de Catalão e Goiânia, de idades diferentes, com ou sem deficiência. O espetáculo 48 

será estreado no dia 01 de novembro de 2019, às 19h, no encerramento do 5º CONPEEX - Congresso de Pesquisa, Ensino e 49 

Extensão da Regional Catalão. O presidente falou também sobre o Sarau Prata da Casa, projeto cultural coordenado por ele 50 

em parceria com a profa Tânia e alunos dos Cursos de Psicologia e Letras. O projeto prevê edições em setembro, novembro 51 

e dezembro de 2019, com apresentações de alunos, professores, técnicos administrativos e professores. A profa. Tânia 52 

acrescentou que estamos vivendo um momento muito difícil, de adoecimento na Universidade. Assim, o Sarau seria um 53 

momento de respirarmos em momentos de alegrias e de leveza. O presidente reiterou a importância da participação e 54 

divulgação de todos os membros da Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão. Posteriormente, o 55 

presidente disse que participara do FORPROEX - Fórum de Pró-Reitoras e Pró-Reitores de Extensão Universitária, em 56 

Brasília; e pediu a profa. Maria do Carmo, a qual estava sendo representada pela profa. Tânia, mas que tivera direito à fala, 57 

para dizer um pouco sobre como foi o I Seminário sobre Curricularização de Extensão Universitária, realizado na Regional 58 

Goiânia. A profa. Maria do Carmo fez um breve resumo e ressaltou que a Regional Catalão deve iniciar suas discussões 59 

sobre a Curricularização da Extensão. Em seguida, o presidente anunciou que a Servidora da Câmara Municipal de Catalão, 60 

Magnólia Bezerra de Medeiros, retornou ao seu órgão de origem e o Estagiário Thierry dos Santos Almeida desistiu de seu 61 

estágio na Coordenação de Extensão e Cultura. Por fim, acrescentou que a Nova Resolução de Extensão e Cultura da UFG 62 

está sendo elaborada e que após sua aprovação entrará em vigor. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 63 
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quinze horas e trinta e cinco minutos (15h35min), com nove (09) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei 64 

a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. 65 

________________________________________ 66 

Presidente: Cacildo Galdino Ribeiro _____________________________________________________________________ 67 

Membros:  68 

Ana Paula Novais Pires Koga ________________________________________________________________________ 69 

Daniel Alves ______________________________________________________________________________________ 70 

Daniel da Silveira Guimarães___________________________________________________________________________ 71 

Domingos Lopes da Silva _____________________________________________________________________________ 72 

Maria do Carmo Morales Pinheiro _____________________________________________________________________ 73 

Maria Paulina de Assis________________________________________________________________________________ 74 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa_______________________________________________________________________ 75 

Mário Godinho Júnior ________________________________________________________________________________ 76 

Michelle da Silva Borges ____________________________________________________________________________ 77 

Wanderlei Malaquias Pereira Junior ________________________________________________________________ 78 

Ulysses Rocha Filho _______________________________________________________________________________ 79 


