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1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório traz avaliação do Plano de Gestão da Pró-Reitoria de

Extensão, Cultura e Esporte da Universidade Federal de Jataí (Proece-UFJ)

referente ao exercício de 2021.

Tendo em vista a pandemia pelo novo coronavírus e a imposição do

distanciamento social, as atividades seguiram as resoluções e se mantiveram

prioritariamente por meio das Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação

(TDICs).

No decorrer do exercício de 2021, a Proece-UFJ seguiu o desenvolvimento de

suas atividades em consonância com os objetivos da Política Nacional de Extensão,

entre elas podemos citar:

1. Reafirmar a Extensão Universitária como processo de formação acadêmica;

2. Buscar o reconhecimento, por parte do Poder Público e da sociedade de

Jataí e da região do sudoeste Goiano, da Extensão Universitária como dimensão

relevante na atuação e formação  universitária;

3. Apoiar e contribuir para que a Extensão Universitária seja parte da solução

dos grandes problemas sociais identificados no estado de Goiás, em particular na

região sudoeste;

4. Fomentar as discussões, valorizar e implantar programas de extensão

universitária;

5. Estimular atividades de Extensão e Cultura com vistas na

interdisciplinaridade e interprofissionalidade, com envolvimento de setores da

Universidade e da sociedade;

6. Abrir espaços de diálogos, com participação ativa da comunidade

universitária e externa, para possibilitar a troca de experiências e ampliação dos

conhecimentos e saberes relacionados à extensão, cultura e esporte;

7. Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para possibilitar o

desenvolvimento das atividades de extensão, cultura e esporte;

8. Valorizar as atividades para o desenvolvimento, produção e preservação

cultural e artística como relevantes para a formação acadêmica e social;

9. Realizar uma gestão transparente com disponibilização permanente de
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avaliações referentes às atividades de Extensão Universitária.

As ações apresentadas neste relatório estão em consonância com plano de

gestão, estruturadas nos seguintes eixos estratégicos: Extensão Universitária;

Cultura e Esporte, com apresentação sucinta das ações realizadas e suas

respectivas avaliações.

Vale mencionar que, os dados aqui apresentados permitem inferir que os

principais objetivos e as metas estabelecidas no plano anual de gestão foram

devidamente cumpridos. Apresentaremos, no decorrer do documento, dados

registrados no Sigaa Extensão, assim como, nos arquivos internos da Pró-Reitoria

de Extensão, Cultura e Esporte.
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2. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO  -  EIXO:  EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

A partir do planejamento estabelecido em 2020, as ações de extensão foram executadas buscando atender dois eixos

principais: interação com a comunidade e qualificação da extensão universitária na comunidade acadêmica. O quadro 1 descreve

detalhadamente as atividades de forma quantitativa e qualitativa.

QUADRO 1. Resumo das ações planejadas e executadas em 2021 para o eixo “Extensão Universitária”.

EXTENSÃO

Meta proposta

1.Qualificar a extensão na UFJ

Atividades
desenvolvidas

Resultados alcançados
quali/quantitativos

Avaliação/análise Observações

Reuniões da Câmara
de Extensão, Cultura
e Esporte

Realizadas 10 reuniões Aprovação do documento
“diretrizes de extensão e
da Resolução de extensão
para UFJ”.

Convocações
e registros de
frequência no
SEI -UFG

Edital Probec/Provec 26 projetos homologados e
5 não homologados

3 projetos submetidos por
técnicos-administrativos
em Educação (TAEs)

Participação de 30
servidores da UFJ no
processo de organização e
avaliação

Processo SEI
23070.041582/
2021-99
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Divulgação do edital nas
unidades acadêmicas,
departamentos/órgãos

Edital Bolsista Proece
2020

01 bolsista de graduação
contratada.

Convocada a segunda
classificada no edital
devido desligamento do
primeiro colocado por não
adequação ao processo de
trabalho da pró-reitoria.

Os bolsistas
contribuem
para o bom
andamento
das atividades
administrativas
da Proece.
Sendo
fundamentais
na
organização
da execução
do
planejamento.

Manutenção
das redes
sociais da
Proece, das
transmissões
via Youtube e
emissão de
certificados.
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Indicadores de
extensão

Constituição de GT
Indicadores UFJ.

Estabelecimento de GT em
parceria com UFCAT e
UFG.

Criação de 15 indicadores
para avaliar a extensão na
UFJ que serão
implementados a partir do
planejamento de 2022.

A implementação dos
indicadores de extensão
contribuirá para a
avaliação institucional das
instituições públicas, bem
como para o fortalecimento
da extensão na UFJ.

Números da Extensão
na UFJ (em
execução)

Projetos: 41

Programas: 08

Cursos: 14

Eventos: 54

Prestação de serviço: 06

Total: 123

Ciclo 2020-2021 = 240

O período de
distanciamento social
prejudica as atividades que
em sua essência devem
ocorrer de modo
presencial. No entanto, a
partir da IN 01/2020 as
ações de extensão foram
adaptadas para o uso de
TDICs até o retorno
presencial.

Reunião com a
presidência das
atléticas

1 reunião realizada Contato com presidência
das atléticas para discutir
cronograma de ações com
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apoio da Proece. Apesar
do bom diálogo e
discussão de propostas,
não tivemos
encaminhamentos e
abertura por parte dos
envolvidos.

Elaboração de
documentos e
resoluções

. Documentos:
2. Diretrizes para

Elaboração e Avaliação
de Proposta e Avaliação
e Relatório de Ação de
Extensão Cadastradas
no SIGAA-Extensão.

3. Resolução extensão
Universitária

4. Minuta da Resolução
inserção curricular

1. Aprovado na Câmara de
Extensão, Cultura e
Esporte. Está sendo
utilizado na prática.

2. Aprovado na Câmara de
Extensão, Cultura e
Esporte. Aguardando
apreciação e aprovação
no  Consuni.

3. Aprovada no GT.
Aguardando apreciação
e aprovação da Câmara
de Extensão Cultura e
Esporte e Consuni.

Os documentos
nortearão a
política de
extensão
universitária na
UFJ

Mulheres na extensão 26 extensionistas da UFJ
homenageadas, as quais
foram indicadas
diretamente pelos cursos,

A ação alcançou o seu
objetivo que era dar
visibilidade e valorizar as
mulheres que fazem
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unidades acadêmicas,
departamentos/órgãos.

extensão na UFJ, como
forma de apoiar e
incentivar a execução das
ações.

Treinamento/qualifica
ção para comunidade
acadêmica

Curso com transmissão, ao
vivo, pelo YouTube.
Ministrado pela bolsista da
Proece, com a participação
de 36 pessoas e inscrição
de 73 pessoas.

Membros da proece
participou do capacita UFJ
promovido pela
Pró-Reitoria de Gestão de
Pessoas (Propessoas),
com 12 participantes.

Tendo em vista o atual
momento de uso constante
de lives e transmissões, a
Proece achou necessário a
realização do curso para
atender a necessidade de
qualificação da
comunidade acadêmica.

Vídeo
disponível na
plataforma
Youtube da
Proece
(https://www.yo
utube.com/pro
eceufj)

Gravação de Podcast Foram gravados 02
podcast sendo:

1 - Inserção curricular da
extensão curricular, com
28 ouvintes.

Demonstrou uma
estratégia pouco eficiente
para divulgarmos as
atividades de extensão.
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2 - De bike por Jataí, com
18 ouvintes.

Totalizando = 46 ouvintes

Visitas virtuais às
unidades acadêmicas
e cursos de
graduação

21 visitas Apresentação dos
números da Proece e das
ações realizadas;

Visitas para discutir sobre
a inserção curricular da
extensão.

Apresentação do edital
PROBEC/PROVEC
2021/2022.

As visitas
foram
solicitadas
pela Proece ou
em
atendimento
aos pedidos.

2.Realização de eventos
científicos

VI Congresso de
Ensino, Pesquisa e
Extensão - Conepe

1412 inscritos

397 trabalhos enviados

14 oficinas

04 palestras principais

117 menções honrosas

5900 acessos às
palestras/vídeos

O evento está em sua VI
edição e ocorre com a
chancela da reitoria em
parceria com as
pró-reitorias: Prograd, Prpi,
Prpg e Ascom.
Temas atuais e com
participação de
pesquisadores de
referência no cenário
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brasileiro foram
apresentados na
programação principal.

3. Aproximação com a
comunidade

UFJ perto de você 09 encontros virtuais
sendo: 1-Sindrome
pós-covid, 2-tratamento
covid: mitos e verdades,
3-cuidados com os pets,
4-natação e hidroginástica
em tempos de pandemia,
5-bate papo com elas:
falando sobre câncer de
mama e colo útero, 6-
novembro negro, 7- o
golpe tai, cai quem quer:
fake news e manipulação
das mentalidades, 8-
vacinas sobre covid 19: o
que é importante saber, 9-
fisicamente ativos em
tempos de pandemia.

O Programa foi uma
estratégia bem sucedida e
que possibilitou discutir
assuntos de interesse da
sociedade neste momento
de pandemia.
Somando todas as lives, o
alcance até o mês de
novembro foi de 1680

Boletim Eletrônico de
Extensão, Cultura e
Esporte (Beece)

Foram 35 textos
produzidos e publicados
nos 04 números

Textos produzidos com
autorias da comunidade
acadêmica (discentes,

Realização da
Proece em
parceria com
Ascom
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publicados (março, junho,
setembro e dezembro).

docentes e técnicos) e não
acadêmica.

Fala Comunidade 1 Evento virtual: I Roda de
Conversa com 26
participantes de 15
instituições
governamentais e não
governamentais de Jataí.

1 reunião com os CAEX e
ampla divulgação do
projeto para comunidade
acadêmica, via SEI.

1 reunião de articulação
com Secretarias de
Educação Municipal e
Estadual

A partir do projeto tivemos
4 intenções de projetos da
UFJ de atendimento às
demandas levantadas na I
Roda de Conversa.

Para o
desenvolvimen
to
estabeleceu-se
a parceria
interinstitucion
al da UFJ com
IFG e UEG.

4. Parcerias interinstitucionais Participação da
pró-reitoria em
espaços políticos e
em articulação com
outras instituições de
ensino.

IFG e UEG

Participação como vice
coordenação no Forproex
Centro-Oestes

Participação no
Coex-Andifes

As ações interinstitucionais
fortalecem a extensão e
cultura permitindo maior
abrangência e alcance das
atividades.
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Participação no GT
nacional de inserção
curricular da extensão

Apoio ao Serex

Participação no corredor
cultural: UFJ, IFG, UEG,
IFGoiano, UFCAT e UFG

5. Inserção Curricular da
Extensão

Reuniões com outras
instituições para ouvir
experiências

Estabelecimentos de
pontos positivos e
negativos a partir das
experiências de outras
instituições: UFG, UFRJ,
UFBA, UNB.

Criação de um Grupo
de Trabalho (GT) para
discussão e
elaboração da minuta
de resolução

Minuta da Resolução
discutida e aguardando
apreciação e aprovação
nas câmaras de graduação
e extensão e Consuni.

Foi propiciado um espaço
para amplo debate sobre
pontos sensíveis e dúvidas
quanto ao tema.

Trabalho
conjunto
Proece e
Prograd.

Reunião com
presidenta do
Forproex

Avaliação minuciosa sobre
a minuta de resolução
proposta para a UFJ.
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Visitas virtuais à
cursos de graduação

Realizada 3 visitas nas
quais a temática foi
discutida: Zootecnia,
Pedagogia e Educação
física.

6. Organização interna Criação de
formulários
eletrônicos para
gestão interna de
processos e
empréstimos.

Melhor organização do
processo de trabalho.

Ferramentas
google.

Definição do
organograma Proece

2 diretorias

5 coordenadorias

7. Trabalho presencial Retorno das
atividades
administrativas ao
atendimento
presencial.

Regime de escalas

Atendimento às normas
sanitárias.

8. Divulgação institucional Criação de formulário
eletrônico para a
divulgação das ações

11 ações divulgadas Divulgação no
site e redes
sociais
(instagram e
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de extensão, cultura e
esporte da UFJ.

whatsapp) da
Proece

9. Editora UFJ As atividades foram
desenvolvidas pela
Comissão de Estudo
e Formato e
Condução Provisória
da editora ufj.

Atividades do ano de 2021:

Elaboração e redação do
Regimento da editora.

Elaboração e redação do
Edital de publicação.

Elaboração da planilha de
Aquisição dos (DOIs).

Elaboração da planilha de
filiação na ABEU.

Elaboração e redação do
Edital de solicitação da
Bolsitas.

Planejamento do
orçamentário dos recursos
das publicações.

Produção de dois números
(artigos livres e dossiê do
curso de medicina da ufj.

Realizado
reuniões
mensais (
última
quinta-feira, às
19 horas).
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Construção do site da
editora (em andamento).

3. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO  -  EIXO:  CULTURA

Ainda inseridos em um contexto pandêmico, as ações planejadas para o eixo “Cultura” e executadas em 2021 foram

desenvolvidas principalmente por vias remotas, por meio de videoconferências e outras ferramentas. As ações executadas

seguiram as linhas de elaboração de atividades artísticas, com obras e peças elaboradas para eventos culturais e para UFJ,

participação de encontros para desenvolvimento de políticas culturais, tanto nacionalmente como localmente (UFJ) e organização

interna, como definição de coordenadorias e levantamento de ações de extensão com foco na cultura desenvolvidas na UFJ.

QUADRO 2. Resumo das ações planejadas e executadas em 2021 para o eixo “Cultura”.

CULTURA

Meta proposta Atividades
desenvolvidas

Resultados alcançados
quali/quantitativos

Avaliação/análise Observações

1. Pausas - Talentos visíveis e
invisíveis da UFJ

Criação de formulário
eletrônico para
inscrições.

5 edições (vídeos)
realizadas.

276 acessos/visualizações.

Vídeos
disponíveis na
plataforma
Youtube da
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Apresentações
virtuais.

Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

2. Edital Lei Aldir Blanc Participação por meio
de membros de
projetos de extensão.

Em virtude da Covid 19, a
programação cultural
presencial foi cancelada ou
adiada.

Não houve
publicação de
editais
municipal e
estadual para
projetos
culturais

3. Organização interna Criação da
coordenadoria de Arte
e Cultura.

Criação da
coordenadoria do
Centro de Divulgação
Científica e Cultural.

Estabelecimento do
Grupo de Trabalho
(GT) Cultura.

Participação de 6
servidores.

Para o desenvolvimento do
plano de Cultura da UFJ.

GT vinculado
à Diretoria de
Educação,
Integração e
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Desenvolvime
nto Social.

4. Ações de extensão com foco
na cultura

Levantamento de
ações no Sigaa
Extensão.

9 ações de extensão com
foco na cultura.

Acompanhamento das
atividades de extensão
voltadas para a cultura
com a finalidade de dar
publicidade para essas
ações.

5. Fóruns de cultura Participação de 02
Fóruns de Cultura.

Participação na
programação da
Caravana Cultural das
Instituições Públicas
de Ensino Superior de
Goiás (IPES-GO).

Desenvolvimento da
Política Cultural e Planos
de Cultura IPES-GO e
Artes Cênicas.

Necessidade de discussão
sobre a Política Cultural e
Planos de Cultura das
Instituições Públicas de
Ensino Superior e a
elaboração de documentos
de forma participativa.

Participação
de 06
Instituições
Públicas de
Ensino
Superior de
Goiás:

UFJ, IFG,
UEG,
IFGoiano,
UFCAT e UFG

6. Participações e contribuições
culturais em eventos

VI Congresso de
Ensino, Pesquisa e
Extensão - Conepe.

Realizadas 7
apresentações virtuais

Vídeos
disponíveis na
plataforma
Youtube da
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Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

Participação na
abertura do XI
Congresso Goiano de
Ciências do Esporte
(CONGOCE) e
Pré-XXII Congresso
Brasileiro de Ciência
do Esporte
(CONBRACE).

Espetáculo Chuva Ácida Vídeo
disponível na
plataforma
Youtube da
Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

Participação na
abertura de I Fórum
Nacional de
Licenciaturas da UFJ.

O Fantasma e a  Canção Vídeo
disponível na
plataforma
Youtube da
Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

Participação no Fórum
Nacional de Gestão
Cultural das

Representação da UFJ
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Instituições de Ensino
Superior (Forcult)
Centro-Oeste.

Participação no
Forcult Nacional.

Participação na Rede
Ipes-Go(Rede de
Cultura das
Instituições Públicas
de Ensino Superior de
Goiás).

Representação da UFJ Aprovação de Estatuto e
proposta de calendário
cultural.

Membros:

UFJ;UFG;UEG
;UFCAT;IFG e

IFGOIANO

7. Art’cum pequi Lançamento do teatro
gravado.

A Solidão das Horas

Última Instância

Neuroses no Trânsito

A Cerca do Vizinho

Mais de 2000 mil
visualizações

Vídeos
disponíveis na
plataforma
Youtube da
Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

8. Trabalhos de intervenção
artística na UFJ

Criação de obras Boicorá-Street Art- no
campus Jatobá
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Ciclista Quântica-Street
Art- no campus Jatobá

4. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO  -  EIXO:  ESPORTE

O ano de 2021 configurou-se como um ano de estudos e elaborações das políticas de esporte e lazer, nas perspectivas

educacionais e de saúde, no âmbito das políticas institucionais da UFJ. O isolamento social e o ensino remoto condicionaram a

realização das atividades da Coordenação de Esporte impactando, sobremaneira, na realização de ações e eventos. A suspensão

das atividades no NPC (Núcleo de Práticas Corporais) inviabilizou a realização das atividades presenciais do PST, dos cursos e de

outras ações acadêmicas. Contudo, ao cumprir as medidas sanitárias, preservamos vidas e estabelecemos novas formas de

contato (remoto) com outras instituições. Viabilizou ainda a reforma e instalação de climatizadores no NPC.

QUADRO 3. Resumo das ações planejadas e executadas em 2021 para o eixo “Esporte”.

ESPORTE

Meta proposta Atividades
desenvolvidas

Resultados alcançados
quali/quantitativos

Avaliação/análise Observações

1. Programa Segundo Tempo Elaboração do edital
de seleção de

Edital PROEC/UFJ 001 e
002 de 2021.

Processo de estruturação e
seleção de bolsistas

As atividades
do PST só
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acadêmicos e
graduados.

Realização de
entrevistas no
processo seletivo

Aquisição e
recebimento de
materiais esportivos.

Elaboração de
materiais de
divulgação junto à
SECOM (Banner
Impresso e digital).

Elaboração e envio de
Relatório Parcial ao
Ministério da
Cidadania/SNELIS.

32 graduados e 16
acadêmicos inscritos.

03 redes voleibol, 200
coletes, 60 bolas de
voleibol, 60 bolas de
futebol, 01 microfone de
lapela, 03 caixas de som,
300 camisetas, 200
bermudas, 200 bonés.

Banner fixado nas escolas
(foto em anexa).

concluídos. Viabilização do
acesso ao recurso do PST
a partir do cumprimento
das etapas de
implementação da
proposta.

poderão
atender ao
público
quando
retornar às
atividades
presenciais
com
acadêmicos
(público alvo).

O Ministério
da Cidadania
repassou R$
169.329,40
para o ano de
2021.

Processo SEI
n°
71000.043176
/2020-56
Ministério da
Cidadania
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2. UFJ perto de você Realização de duas
lives:

1 - Natação e
Hidroginástica em
tempos de pandemia

2 - Fisicamente Ativos
em Tempos de
Pandemia

91 visualizações

107 visualizações

Possibilitou tematizar o
retorno das atividades
esportivas de natação,
hidroginástica e ciclismo no
contexto da pandemia.

Vídeos
disponíveis na
plataforma
Youtube da
Proece
(https://www.y
outube.com/pr
oeceufj)

3. Podcast ciclismo Gravação do Podcast:
De bike por Jataí

Destacou o retorno das
atividades esportivas no
município de Jataí e o
Circuito Beneficente de
Corridas da UFJ.

4. Corrida Beneficente Circuito Beneficente
da UFJ

Provas de caminhada,
corrida, ciclismo e
mountain bike, com
registro virtual na
plataforma
Tichetagora.com.br

60 inscritos

Promoção de uma ação
beneficente em prol do
Albergue São Vicente de
Paula.

O baixo
número de
inscrições
inviabilizou a
doação de
recursos para
o Albergue.
Os recursos
(R$ 3.003,70)
foram
insuficientes
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para custear
as despesas
do site, as
medalhas e
camisetas dos
inscritos.

5. Reuniões da Câmara Reuniões da Câmara
de Extensão, Cultura e
Esporte.

Participação nas reuniões
com apresentação e relato
das ações da
Coordenação de Esporte.

Ampliação do debate e da
divulgação sobre as ações
de esporte e lazer na UFJ.

6. Apoio ao BEECE Elaboração de textos
para o BEECE.

Interlocução com a
comunidade externa à UFJ
para elaboração de
conteúdos esportivos e de
lazer.

Interação com a
comunidade externa.

7. Qualificação sobre Esporte Participação no Curso
de Extensão de
Políticas Públicas de
Esporte e Lazer,
promovido pelo
Instituto Federal de
Goiás/Campus
Inhumas.

Qualificação sobre as
políticas de esporte no
Estado de Goiás e no
âmbito dos programas
governamentais e
universitários.

Atualização de saberes
sobre as políticas de
esportes.
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8. Cadastro na FGDU Cadastro na
Federação Goiana de
Desporto Universitária
(FGDU).

Formalização da
documentação institucional
da UFJ junto à  FGDU.

Viabilização das inscrições
e participação de
acadêmicos-atletas nas
competições universitárias
federadas.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

O relatório anual de gestão da Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Esporte

possibilita afirmar que o planejamento proposto para 2021 foi devidamente

cumprido, com alcance dos objetivos e metas estabelecidas.

Observamos que os três eixos de competência desta Pró-reitoria

desenvolveram ações com foco na comunidade acadêmica não acadêmica,

primando pela articulação sociedade-universidade, bem como, buscaram realizar

atividades conjuntas com outras Pró-reitorias com vistas na tríade ensino-pesquisa-

extensão.

A partir dos dados apresentados neste relatório é possível estabelecermos de

maneira mais assertiva o planejamento de 2022, com proposição de atividades que

deverão ter continuidade, implantadas, implementadas e excluídas.
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6. APÊNDICES

Apresentamos  fotos, prints e folders de algumas das atividades realizadas no decorrer  do ano de 2021.

Figura 1. Publicações do Boletim Eletrônico de Extensão, Cultura e Esporte (Beece).
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Figura 2. Folders das lives promovidas pelo Programa “UFJ Perto de Você” na plataforma Youtube.
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Figura 3. Folder da mostra cultural “Pausas - Talentos visíveis e invisíveis da UFJ” disponibilizadas na plataforma Youtube.
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Figura 4. Apresentações virtuais do teatro gravado disponibilizadas na plataforma Youtube.
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Figura 5. Boicorá-Street Art- no campus Jatobá.

Figura 6. Folder do VI Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conepe.
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Figura 7. Folder da ação "Mulheres na Extensão”.

Figura 8. Cartaz e folders da ação “Programa Segundo Tempo”.
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