
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA 13 DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO

Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quinze minutos (14h15min), na sala de
reuniões nº 108 do Prédio Administrativo, na Regional Catalão/UFG, reuniram-se em sessão ordinária os membros da
Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Extensão e Cultura,
profa. Drª. Neila Coelho de Sousa. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara, presidentes das CAEX:
prof. Antonio Nilson Zamunér Filho (FENG), prof. Sulivan Charles Barros (INHCS), prof. João Donizete Lima (IGEO),
prof.  Mário Godinho Júnior (UAEQ), prof. Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC), profa.  Michelle da Silva Borges
(CGEN), prof. Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (UAEF) e Olga Machado Cardoso,  Representante Estudantil. A profa.
Maria do Carmo Morales Pinheiro justificou a sua ausência. A reunião apresentou como pauta: Aprovação da ata da reunião
ordinária do dia 07/06/2018;  Informes: Coordenação de Cultura: Seminário de Cultura e Arte; Coordenação de Extensão:
Edital PROBEC/PROVEC 2019-2020; IV CONPEEX; III FLICAT e I COLLIC; Creditação da Extensão nos currículos da
Graduação.  Estavam presentes, com direito a voz, o secretário executivo Cacildo Galdino Ribeiro e a Coordenadora de
Cultura, profa. Andréia Cristina Peixoto Ferreira. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião com a aprovação da ata
da reunião ordinária do dia 07/06/2018, a qual, após alterações sugeridas pelos profs. Márcio Roberto, Neila, Mário, João
Donizete e Antonio Nilson, foi aprovada unanimemente pelos nove (9) membros presentes e supracitados. Seguindo a
ordem elencada na pauta, a profa. Neila passou a palavra à profa. Andréia para que a mesma falasse sobre os informes da
Coordenação de Cultura. A profa. Andréia, falou sobre o FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ocorrido em
Natal-RN; em seguida, sugeriu a leitura da Carta Manifesto de Natal – 43º Encontro  Nacional do FORPROEX, aprovada
na plenária final deste evento, produto das atividades dos grupos de trabalhos de extensão. A profa. Andréia ressaltou que
vários  assuntos  foram  discutidos  nos  grupos  de  trabalho  do  FORPROEX,  como  a  curricularização  da  extensão,  os
indicadores  da  extensão,  a  inserção  social  na  pós-graduação,  a  internacionalização  da  extensão.  Ainda,  lembrou  da
participação  da  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura  da  Regional  Catalão  no  8º  Congresso  Brasileiro  de  Extensão
Universitária,  representada por ela, pelo secretário executivo Cacildo Galdino Ribeiro e pela Assistente Administrativa
Magnólia Bezerra de Medeiros. Acrescentou que a programação artística do 8º CBEU foi muito rica e nos inspirou a
pensarmos em como poderia ser as políticas para a cultura e as artes na Universidade Federal de Catalão. Após a leitura da
Carta  Manifesto  do  FORPROEX,  a  mesma  disse  que  o  Rio  Grande  do  Norte  já  tem  efetivamente  experiências  de
curricularização da extensão, porém, a preocupa o fato de não haver orçamento para a implementação da extensão na
curricularização, por isso acredita que verbas, a exemplo do PROEXT, deveriam ser distribuídas entre as 135 instituições
públicas de ensino. A profa. Andréia lembrou que foi realizada uma Audiência Pública sobre as Diretrizes para Extensão do
Sistema Nacional de Educação nas Instituições de Educação Superior Brasileira, em Brasília, no dia 17 de setembro de
2018, e que o secretário executivo Cacildo foi o representante da Coordenação de Extensão e Cultura/RC no evento. A
seguir, a profa. Andreia discorreu sobre o Seminário de Arte e Cultura, que poderia ser realizado nos dias 08 e 09 de
novembro  de  2018,  considerando  a  participação  de  servidores  que  desenvolvem  projetos  de  formação  artística  e
representantes da Fundação Cultural Maria das Dores Campos, Centro Cultural Labibe Faiad, Instituto Federal Goiano -
Campus Catalão, Coletivos Quilombola e Feminista.  O objetivo do evento seria pensar em políticas para a cultura  na
universidade e na elaboração de uma agenda cultural anual com artistas da região e com atividades artísticas produzidas na
Regional Catalão. O prof.  Antonio Nilson sugeriu que possíveis patrocinadores sejam convidados para o Seminário. A
Profa. Andréia ressaltou a importância do seminário e falou da apresentação teatral de “Mercúrio Retrógrado” da Indelicada
Cia. Teatral, ocorrida na Regional Catalão. O prof. João Donizete lembrou que havia uma semana cultural na Regional
Catalão,  mas  que a  Semana Cultural  virou a  semana do saco cheio.  Acrescentou que tais  atividades  devem estar  no
calendário acadêmico, de modo que as pessoas participem efetivamente e os eventos não fiquem esvaziados. A profa.
Andréia reiterou que a Semana Cultural deve garantir a participação dos alunos e que os professores não deveriam liberar
as aulas  para os  alunos  irem para  as  suas  casas.  O prof.  João Donizete  disse  que temos que trazer  mais  pessoas da
comunidade externa para as atividades dentro da Regional Catalão. O prof. Antonio Nilson salientou que as pessoas de
Catalão não demonstram orgulho de terem uma universidade em sua cidade, diferentemente de cidades como Piracicaba e
Botucatu. Segundo este professor, há uma universidade em Catalão, mas Catalão ainda não é uma cidade universitária. O
prof. Mário disse que na Universidade Federal de São Carlos há muitos eventos esportivos e que talvez os mesmos tipos de
eventos poderiam ser realizados na Regional Catalão. A profa. Neila acrescentou que foi feita uma parceria da Regional
Catalão com a Secretaria Municipal de Esportes e que podemos fazer atividades naquele local, assim como já fazem as
atléticas no Clube do Povo. A profa. Michelle sugeriu que se faça o mapeamento e o diagnóstico de o que há de cultural na
cidade e  os projetos  existentes  na Regional Catalão,  de modo a podermos pensar  nas  políticas de cultura  e  causar  o
aproximamento das ações de cultura. O prof. João Donizete comentou a pouca divulgação da Regional Catalão na cidade,
que não há nenhuma publicação da Regional Catalão pela cidade ou na entrada e saída de Catalão; que as pessoas que estão
passando pela cidade não sabem da universidade em Catalão. Sobre a creditação da extensão, a profa. Neila demonstrou
preocupação em como isso acontecerá na universidade, ela acredita que a pontuação da extensão deveria ser elevada e
compatível com a pesquisa para que a extensão seja valorizada nos currículos dos docentes e nos editais de fomento. Na
continuidade de sua fala, a professora compartilhou a experiência da visita feita na Fazenda Lago do Sino, da Universidade
Federal de São Carlos, em que as atividades realizadas pela comunidade acadêmica conseguem gerar renda para subsidiar
os gastos e manter todos os projetos e necessidades da fazenda. Neste sentido, a profa. Neila reiterou a importância de
fazermos parcerias com as empresas da cidade. Em seguida, a profa. Neila falou sobre os informes da Coordenação de
Extensão,  anunciando  que  participou  das  reuniões  de  reformulação  do  edital  PROBEC/PROVEC  2019-2020  e  que
ocorreram importantes alterações no documento, como: o prazo final de inscrição dos projetos terminar às 23:59 do último
dia determinado no edital; a inscrição já deverá estar validada pelo Presidente CAEX e o Diretor da Unidade até às 23:59;
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cada Regional terá autonomia para determinar o horário limite de submissão de propostas, para serem posteriormente
validadas;  a  pontuação  da  avaliação  foi  alterada.  Na  continuidade,  a  profa.  Neila  anunciou:  a  programação  do  4º
CONPEEX; que os membros seriam convocados para participarem das avaliações orais; que os blocos didáticos estariam
reservados para o CONPEEX. Em seguida, A profa Andréia falou da palestra show do Phillippe Seabra, integrante da banda
Plebe Rude e problematizou o pagamento do cachê do artista. O secretário executivo Cacildo comunicou a realização do III
FLICAT e I COLLIC; fez um resgate da primeira edição e da importante participação da idealizadora do evento, profa.
Maria José dos Santos e finalizou anunciando a programação do evento. Por fim, decidiu-se que o Seminário de Arte e
Cultura será nos dias 08 e 09 de novembro de 2018 e a Reunião da Câmara Regional de Extensão e Cultural da Regional
Catalão será alterada para o dia 22 de novembro de 2018. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis
horas e vinte e um minutos (16h21min), com 09 membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata
que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. _____________________________________
Presidente: Neila Coelho de Sousa_______________________________________________________________________
Coordenadora de Cultura: Andréia Cristina Peixoto Ferreira__________________________________________________
Membros: 
Antonio Nilson Zamunér Filho _________________________________________________________________________
João Donizete Lima __________________________________________________________________________________
Mário Godinho Júnior ________________________________________________________________________________
Márcio Luiz Fernandes Barbosa________________________________________________________________________
Márcio Roberto Rocha Ribeiro__________________________________________________________________________
Maria do Carmo Morales Pinheiro______________________________________________________________________
Maria Paulina de Assis ________________________________________________________________________________
Michelle da Silva Borges ______________________________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________________________
Pedro Augusto Amorim Franco_________________________________________________________________________
Sarah Suellen Gonçalves_______________________________________________________________________________
Sulivan Charles Barros________________________________________________________________________________
Tiago Felipe Oliveira__________________________________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho __________________________________________________________________________________
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