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1. APRESENTAÇÃO

O relatório apresenta atividades, indicadores e metas atingidas, no exercício de 2022, pela

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

Todas as ações constantes neste documento foram conduzidas com base no plano anual de gestão,

que foi elaborado coletivamente, com participação de membros da Proece e da Câmara de

Extensão.

Mesmo diante das adversidades políticas e financeiras e de um cenário desfavorável para o

desenvolvimento das atividades no âmbito das instituições de ensino superior, as ações de

extensão, cultura e esporte na UFJ atingiram os objetivos propostos e, para tal contou com a

participação fundamental da comunidade acadêmica por meio da realização de programas, projetos,

cursos, eventos e prestações de serviços.

As ações desenvolvidas no referido ano, atenderam tanto a comunidade interna (acadêmica)

quanto a comunidade externa (não acadêmica) à UFJ, sendo esta última, o foco principal desta

gestão, cumprindo assim, o compromisso social firmado pela nossa instituição de ensino para com a

sociedade local e regional.

Por fim, o relatório pretende evidenciar a preocupação da Proece-UFJ em demonstrar de

maneira  transparente as ações adotadas e os resultados obtidos.
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2. Dados consolidados da EXTENSÃO em 2022

Inicialmente apresentamos as ações cadastradas por unidade, modalidade e participantes. Onde observamos que a principal modalidade são os projetos
que representam 59.7% do total de cadastros. No que se refere à participação por categoria, cabe destacar que os números apresentados podem corresponder
a um participante em mais de uma ação.
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3. Resumo das ações executadas em  2022 - Eixo EXTENSÃO

Meta proposta Ação Atividade
desenvolvida

Resultados alcançados qualitativos e/ou
quantitativos
(indicadores)

Divulgação da universidade
por meio das ações de

extensão, cultura e esporte

Filmagens do cotidiano,
rotinas e espaços físicos

comuns e específicos

Manutenção e
atualizações contínuas

das redes sociais

Filmagem de
ações para vídeo
institucional da

extensão

Divulgações de
todas as

atividades
realizadas pela

Proece

Participação em
programas de

rádio divulgando
ações

específicas.

Gravação de 1 vídeo com várias atividades de
extensão realizada pela UFJ. Está em

processo de formatação.

Aumento dos números de engajamentos nas
redes sociais;

Maior visibilidade das ações realizadas pela
pró-reitoria;

Maior adesão da comunidade nas atividades
realizadas e divulgadas nas redes sociais;

Houveram 2 participações, ao vivo, na rádio
sucesso FM. Foram divulgados: Arraiá UFJ e I

Jacá

Criar murais

informativos em pontos

estratégicos da UFJ

Impressão de
material sobre as

principais
atividades

realizadas e em
andamento pela

Proece

Foram realizados, mensalmente, divulgações
das atividades, entre elas podemos citar:

- cartaz para participar da equipe do beece
- cartaz com as modalidades e horários do PST
- cartaz com as ações de extensão em
andamento que tem no nosso site
- cartaz com os horários de ensaio do coral e
do Art CumPequi
- QR code para acesso direto ao site da
Proece.

Publicação do Boletim
Eletrônico de Extensão,

Ampliação da
equipe, maior

Realizado chamamento para bolsistas
voluntários para compor a equipe do Beece.
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Cultura e Esporte participação
discente e nova

forma de
publicação

Atualmente, a equipe é composta por 15
integrantes

Publicado 4 números do boletim em formato
eletrônico, com o total de 36 textos.

Capacitação da
comunidade acadêmica

Coordenação de
Atividades de Extensão,

Cultura e Esporte
(CAECE)

Sensibilização,
por meio de

apresentação e
discussões,  nas

reuniões da
câmara, de
documentos

bases  extensão

CAECE mais capacitados, com olhar
crítico-reflexivo, nas avaliações  de ações

cadastradas e relatórios.

Docentes e TAEs

Realizado Visitas
técnicas  nas
reuniões de

cursos e
unidades

acadêmicas, a
fim de discutir

questões
relacionadas à

inserção
curricular da

extensão;

Oficina de
Capacitação
sobre Sigaa

módulo extensão;

Participação na
capacitação de
docente,  em
parceria com
Propessoas.

Aumento de cadastros de ações
extensionistas, condizentes com as diretrizes

da extensão universitária;

Redação de relatórios de extensão mais
completos, com apresentação de dados

quantitativos e qualitativos;  .

Membros da comunidade acadêmica mais
qualificados quanto à extensão e suas

diretrizes, metodologia e embasamento.

Mapeamento das ações Levantamento de Construção e Áreas e locais mais e menos afetados pelas

6



cadastradas no Sigaa de
extensão e cultura, nas
regiões do município de

Jataí-GO

informações e criação do
mapa extensionista

envio de
formulário google

docs, para
proponentes de

ações, com
questões

relacionadas à
localização das

ações de
extensão

ações (gargalos)

Fala Comunidade (Fórum de
Extensão)

Encontros presenciais
com comunidade e

segmentos

Planejamento;
Divulgação e

mobilização da
comunidade não

acadêmica;
Realização;
Reunião de
avaliação

Observar
diagnóstico
realizado nas
reuniões do FC

A meta não foi alcançada,  sendo estabelecido
efetivação  em 2023.

Foi realizada 1 reunião com a Secretaria do
Desenvolvimento municipal que solicitou apoio
diante do aumento e agravo dos casos de
dengue.

Visita conselho municipal
de saúde

Visita conselho da
educação

Rodas de conversa
(UFJ Perto de Você)

Março

Retorno
Presencial na
UFJ: situação

epidemiológica
da Covid, cenário

atual e
perspectivas

futuras

A live conta com 575 visualizações ao total e
foram mais de 108 espectadores simultâneos +

134 certificados emitidos

Maio

CompartilhAÇÃO,
o que você tem

realizado de
extensão

universitária?

24 pessoas compareceram + 24 certificados
emitidos
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Agosto
Varíola dos

Macacos, o que
precisamos

saber?

A live conta com 300 visualizações ao total e
foram mais de 100 espectadores simultâneos +

108 certificados emitidos

Agosto
Educação Física:

da formação à
profissão.

Evento presencial, realizado no auditório maior
- Campus Jatobá - UFJ, contou com a

participação de
39 pessoas, entre eles: acadêmicos, docentes,

profissionais da área e egressos da UFJ.

Novembro Guerra contra a
dengue

Evento híbrido, realizado no auditório maior -
Campus Jatobá - UFJ, contou com a

participação de forma presencial de 7 pessoas,
entre eles: acadêmicos, docentes e

profissionais da área e de forma remota a live
conta com 176 visualizações + 34 certificados

emitidos

Novembro

Uma conversa
sobre a

restauração
ecológica:
conciliando

aspectos sociais,
ecológicos e
econômicos.

A live conta com 463 visualizações ao total e
foram mais de 50 espectadores simultâneos +

38 certificados emitidos

Programas UFJ UFJ nas escolas

Levantamento de
ações;

Reunião com
coordenadores;
Cronograma de

execução.

Realizado levantamento de ações
extensionistas vinculadas aos objetivos

propostos no programa;

O lançamento do programa foi realizado em
29/04/2022, no auditório maior, campus-jatobá.
Contou com a presença de 14 proponentes de

ações extensionistas;

Cadastro no Sigaa-extensao com adesão de 08
ações de extensão;
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Envio de e-mails, em dois momentos, para
sensibilizar a adesão ao programa, estimular a
parceria entre proponentes e manifestação de

apoio no desenvolvimento das ações de
extensão.

UFJ no campo

Lançamento;
Levantamento de

ações;
Reunião com

coordenadores;
Cronograma de

execução.

Realizado levantamento de ações
extensionistas vinculadas aos objetivos

propostos no programa;

O lançamento do programa foi realizado em
01/09/22, no auditório maior, campus-jatobá.

Com presença de 11 coordenadores de ações
extensionistas.

Cadastro no sistema SIGAA-Extensão, com
vinculação de três projetos.

Rotinas administrativas e
organizacionais

Criar GT e
monitoramento da

inserção curricular da
extensão

Monitorar e
acompanhar a
reestruturação

dos PPCs

Criação do grupo de trabalho, com 11
integrantes,  para acompanhamento e

avaliação das atividades extensão
curricularizáveis nos projetos pedagógicos dos

cursos de graduação;

Elaboração de check list para Construção e
Avaliação  do projeto pedagógico de curso -

dimensão de atividades de extensão
curricularizáveis;

Divulgação do check list para toda comunidade
acadêmica, via e-mail e SEI;

Avaliação da AEC no PPC de quatro cursos de
graduação: biologia, ciências da computação,

agronomia e direito.

Elaboração e divulgação de Guia da Inserção
Curricular da Extensão Universitária para os

Cursos de Graduação no Âmbito  da
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Universidade Federal de Jataí

Homologação e
acompanhamento de
ações e relatórios de

extensão

Acesso diário ao
sistema

Sigaa-extensão
para leitura,

considerações e
homologação das

atividades
cadastradas

Foram submetidas 168 ações no ano de 2022;

Submetidos e avaliados 91 relatórios.

Acompanhamento e
acompanhamento em

processos SEI

Acesso diário ao
sistema SEI-UFJ
para respostas e
encaminhamento

s necessários

Foram emitidos pela Proece 131 processos
SEI;

Recebidos e com devidos encaminhamentos:
214 processos SEI.

Edital
Probec/Provec

Elaboração
Publicação

Seleção
Desenvolvimento

dos projeto

Proposta de
financiar projetos

e não bolsas

Elaboração do edital Probec/Provec 2023;

A divulgação não foi realizada devido ao
contingenciamento financeiro. Meta a ser

cumprida em 2023.

Vinculação dos projetos aos Programas.

Quantidade de submissão de projetos.

Resoluções/Normativas

Elaboração e
publicização de

resoluções e
normativas

Elaborado e publicizado a resolução da
Resolução CONSUNI Nº 005/2022 que,
Regulamenta Atividades de Extensão

Curricularizáveis nos Projetos Pedagógicos dos
Cursos de Graduação da UFJ.

Elaborado e publicizado a Instrução Normativa
Nº 01/2022, que regulamenta as atribuições

das Coordenações das Atividades de
Extensão, Cultura e Esporte – CAECE.
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Elaborado e publicizado a Instrução Normativa
Nº 02/2022, que tem como objetivo orientar
sobre inclusão ou readequação de ações de

Extensão como Atividades de Extensão
Curricularizáveis (AEC) até a implementação

do SIGAA integrado entre os módulos
Extensão e Graduação.

Elaborado e publicizado Check List destinado
ao processo de construção/revisão dos PPCs,
bem como subsidiar a comissão de avaliação e

acompanhamento de AEC e os membros do
NDE de cursos de graduação.

Eventos
VII Conepe

Divulgação das
atividades de

ensino, pesquisa
e extensão

realizadas na
UFJ.

Realização  do
evento por Áreas

Temáticas,
agrupando a

publicação/avalia
ção dos trabalhos
e das palestras,
tanto de ensino,
pesquisa, quanto

extensão.

Proposta de troca
de experiências
entre o tripé da
educação da

UFJ.

Inscrição de 1.711 pessoas e credenciamento
de 693.

Realização de 1 palestra e 3 mesas redondas
que versaram sobre a Ciência, Pós Graduação,

Inclusão na Graduação e integração da
Extensão. Estas atividades foram conduzidas
po 6 professores externos e 5 internos, o total

de 800 presentes, entre estudantes,
pesquisadores, professores e extensionistas.

Apresentação  em 24 salas de discussão dos
294 resumos aprovados por temas - educação,

saúde, trabalho, cultura, comunicação, meio
ambiente e ecologia, tecnologia e produção,
direitos humanos e justiça- e não por eixos

(pesquisa/ensino/extensão).

Realização da 1ª edição do Concurso
fotográfico “Seu olhar para a UFJ” com a
homologação de 24 fotografias e com
premiação durante o encerramento do VII
CONEPE
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Realização do 1º Encontro de Egressos da
UFJ, do IFG do campus de Jataí e da UEG de
Jataí com a participação de 3 professoras e
presença de 89 pessoas.

Apresentação de dança com estudantes do
PST-Núcleo Padrão da Escola Municipal Auta

de Souza.

I Seminário de Extensão
do Sudoeste Goiano

Integração das
instituições de
ensino, com

discussões sobre
a extensão
universitária

Realizado simultâneo com VII Conepe;
Parceria com Instituto Federal de Goiás,

UNIFIMES, UNIRV;
Programação contendo: 23 minicursos,

oficinas, workshops; intervenções culturais, 24
grupos temáticos de discussões;. 1 mesa

redonda: inserção curricular e sua integração
no ensino e pesquisa.

Mostra Saúde, na
Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia

(SNCT) e XXIV Semana
Técnico-

Científica-Cultural
(Semantec), no Câmpus
Jataí do Instituto Federal
de Educação, Ciência e

Tecnologia de Goiás,

Atendimento dos
participantes do

evento, com
ações voltadas

para a promoção
da saúde e

prevenção de
doenças e
agravos

Apoio da Proece com abertura do diálogo entre
o IFG e Unidade Acadêmica Ciências da

Saúde (PET-Enfermagem, PET-Saúde Gestão
e Assistência, PST, Liga Acadêmica Família e

Comunidade, Presentes Anatômicos)

Período: 21 de outubro 2022

Eventos Homenagem
Mulheres na extensão

Reconhecimento
e valorização das

mulheres que
realizam ações
de extensão na

UFJ

Total de 33 mulheres homenageadas, contando
com discentes, docentes e TAEs

Semana de Reflexão Palestras e Apoio da Proece com abertura do diálogo entre
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sobre a Água
Ações para a

preservação das águas

mesa-redonda
com temáticas
referentes à

preservação da
água

Plantio de mudas
nativas do

cerrado

docentes dos cursos de Geografia e Biologia
com a Escola de Gestão e Eficiência

Legislativa

Período: 19 a 23 de setembro de 2022

Novembro Azul: Amistoso

de Futsal e Ações de

Promoção de saúde

Realização de
jogo de futsal

Verificação de
glicemia capilar e
pressão arterial

Orientações
sobre o câncer

de próstata

Apoio da Proece com abertura do diálogo entre
proponentes de ações e coordenação de

esportes

Período: 21 de novembro de 2022

Centro de Divulgação
Científica e Cultural da UFJ
- CDCC - Parque da Ciência

Cadastro Sigaa
Cadastro em

andamento como
programa

Vinculação de outras ações

Atualização dos membros
do Parque das Unidades

Acadêmicas

Comunicação e
convite a todas
as Unidades e
Cursos para

composição da

Divulgação da atuação e trabalho do parque

Reuniões Administrativas
Realização de
reuniões com a

equipe
Planejamento de ações

Captação de recursos

Elaboracão da
proposta

submetida a
Chamada

CNPq/MCTI/FND
CT No 39/2022

Nota 8,5 na proposta, entretanto, não fomos
contemplados, mediante a justificativa de

cortes financeiros
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Programa de
Apoio a Museus

e Centros de
Ciência e

Tecnologia e a
Espaços

Científico-Culturai
s. Linha 2:

Revitalização da
infraestrutura dos

espaços
científico-

culturais Título:
Revitalização do

Casarão UFJ:
promovendo a

democratização
de atividades

científico-culturai
s no interior do

Brasil.

Divulgação da ciência

Participação em
podcast e em

eventos
relacionados ao
Meio Ambiente e

à divulgação
científica

Atendimento a
escolas de Jataí

- Participação no episódio Parque e
Museus de Ciência: ensino de ciências

e divulgação científica no podcast
ensinecast disponível no instagram

@ensineCast
- Participação na semana do Meio
Ambiente de Perolândia-GO, com apoio

dos laboratórios de Climatologia
Geográfica, Geociências Aplicadas e

Pedologia da UFJ
- Participação do Encontro Brasileiro de

Divulgadores de Ciência, realizado em
São Paulo, com apresentação do

trabalho intitulado: Parque da Ciência
uma experiência de democratização da

ciência no interior do Brasil.
- Os membros do Parque da Ciência,
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Estael e Fernando, ministraram durante
o VII CONEPE, o minicurso: Divulgação

científica por que e como fazer
- Recebimento de visitantes de escolas

de Jataí nos laboratórios vinculados ao
Parque da Ciência, possibilitando

assim, contribuir com o processo de
ensino e aprendizagem dos alunos, e
enquanto Universidade, contribuindo

com a comunidade por meios das
atividades de extensão, ensino e

pesquisa

Realização de eventos

III Festival de
Pipas

Exposição
Edificando
Universos

- O III Festival de Pipas ocorreu no dia
03/09/22 e levou dezenas de pessoas

no campus Jatobá e promoveu a
integração universidade e sociedade a

partir de atividades lúdicas
- Montagem da exposição Edificando

Universos, nos espaços das bibliotecas
dos Câmpus Jatobá e Riachuelo da

UFJ. A exposição na biblioteca Flor do
Cerrado, aconteceu entre os dias 19 de
agosto a 16 de setembro e na biblioteca
Binômino da Costa Lima entre os dias

20 a 30 de setembro de 2022.

Centro de Divulgação
Científica e Cultural da UFJ

- CDCC (Rotinas
administrativas)

Reunião de apresentação
do CDCC e planejamento
das ações com o Parque

da Ciência

06/04/2022 -
Reunião entre  os
membros da
Proece, Prof.
Piero Iori (Diretor
de Educação e
Integração Social
da UFJ), a Profa.
Elaine Cristina
Castelhano
(Coordenadora
do Centro de
Divulgação

Apresentação do Centro de Divulgação
Científica e Cultural (CDCC)

Planejamento de ações integradas entre o
CDCC e o Parque da Ciência
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Científica e
Cultural da UFJ)
e as
representantes
do Parque da
Ciência, Profa.
Regina Maria
Lopes
(Coordenadora
do Parque da
Ciência) e a
Técnica
Administrativa em
Educação (TAE)
Estael de Lima
Gonçalves
(Vice-Coordenad
ora do Parque da
Ciência)

Aprovação no CONSUNI

Apresentação do
Projeto do Centro

de Divulgação
Científica e

Cultural (CDCC)
no CONSUNI

Aprovação pelo CONSUNI da formalização do
termo de convênio referente ao Projeto do

Centro de Divulgação Científica e Cultural da
UFJ, em reunião ordinária realizada em

27/04/2022

Cadastro no SIGAA
Cadastro

realizado como
Projeto de
Extensão

Projeto cadastrado no SIGAA e em execução -
código PJ063-2022

Estabelecimento de
convênio com a

Prefeitura Municipal de
Jataí

Abertura de
processo SEI e
tramitação de

documentos para
o

estabelecimento
do convênio entre

UFJ e o

Convênio celebrado entre a UFJ e o Município
de Jataí, visando ao desenvolvimento e

execução das ações referentes ao projeto de
extensão, intitulado "Centro de Divulgação
Científica e Cultural", cadastrado no SIGAA

com o código PJ063- 2022.
Partes: UFJ e Município de Jataí. Assinatura:

08/12/2022. Vigência: 08/12/2022 a
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Município de
Jataí

07/12/2027, conforme publicado no D.O.U, Nº
234 de 14 de dezembro de 2022

4. Resumo das ações executadas em 2022 - Eixo CULTURA

Meta proposta Ação Atividade
desenvolvida

Resultados a serem alcançados
qualitativos e/ou quantitativos

Eventos culturais Festival de cultura popular
de Jataí

I Jacá - Encontros
de Cultura e Arte
da Universidade
Federal de Jataí

Ação institucional e permanente da
UFJ. Festival com as atividades
relacionadas à Cultura Popular

presentes em Jataí

Apresentações: Coral da UFJ,
Orquestra de violeiros, Dança com

estudantes dos PST-Núcleo
Padrão das Escolas Municipal Auta

de Souza e Antônio Tosta de
Carvalho, exposição das

fotografias premiadas em 1o.
Lugar no Concurso Fotográfico

“Seu olhar para a UFJ”

Grupo de Teatro Art´Cum Pequi -
com a peça teatral “Última

Instância”, Composição da mesa
diretiva do Fórum Permanente de

Cultura da UFJ e Premiação Teatro
Art´Cum Pequi
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Participação da sociedade e da
comunidade acadêmica

Divulgação da cultura popular de
Jataí e resgate e troca de saberes

Realizado em 22 de novembro de
2022

I Arraiá da UFJ

Apresentações culturais e
comércio de comidas e bebidas

típicas

Participação da Atléticas da UFJ

Apresentação: Orquestra de
Violeiros de Jataí, Casamento

Caipira (Grupo Teatro Universitário
Art C'um Pequi), Grupo de

Quadrilha Chapéu de Palha,
Banda de Forró Galho Seko e

quadrilha improvisada

Realizado em 11 de junho de 2022

Ações Culturais

Coral UFJ

Criação e
desenvolvimento

Chamamento
público

Apresentações

Cadastro Sigaa-extensão

19 participantes coristas

1ª Apresentação oficial no I jacá
em 22/11/22

2a. Apresentação na V Semana
Acadêmica da Fisioterapia da UFJ

em 25/11/2022

Concurso fotográfico “Seu
olhar para a UFJ”

Inscrições das
fotografias

Avaliação das

Realização da 1a edição do
Concurso fotográfico “Seu olhar
para a UFJ” com a homologação
de 24 fotografias em cinco
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fotografias por uma
comissão

Premiação das
fotografias

Exposições

categorias.

Premiação das fotografias durante
a cerimônia de encerramento do
VII CONEPE

Exposição das fotografias
premiadas em 1o. lugar no I JACÁ
(Encontros de Cultura e Arte de da
UFJ)

Exposição permanente das
fotografias premiadas em cada
categoria na recepção do prédio da
Reitoria da UFJ

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Teatro para todos-
praças  e ruas
nosso palco

Apresentação do espetáculo a
Revolta dos Perus nas praças da

periferia:
1- Cidade Jardim II
2-Cidade Jardim I

3- Praça CEU- Mauro Bento
4-Estrela D’Alva

5-Nova esperança
6-Don Abel
7-Cohacol 5

8-jardim Paraíso

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
Apresentação A Revolta dos Perus

Cidade de Paraúna

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Apresentação
Riachuelo

A Revolta dos Perus

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art FESTEJA

A Revolta dos Perus
Premiação: Melhor espetáculo e

melhor sonoplastia

19



C'um Pequi

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
CONEPE A Revolta dos Perus

Oficina espetáculo

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
CONEPE A Solidão das Horas

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Semana Nacional
do Livro e da
Biblioteca, na

Biblioteca
Flor-do-Cerrado

Última Instância

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
JACÁ Última Instância

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
Pedagogia Última Instância

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi
Pedagogia A Solidão das Horas

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Luta antimanicomial
Praça Diomar

Menezes
Passarinho

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Luta antimanicomial
Centro de

convivência - UFJ
Passarinho

Apresentações do Grupo Centro de Cultura e Chico Poesias
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Teatro Universitário Art
C'um Pequi

eventos

Apresentações do Grupo
Teatro Universitário Art

C'um Pequi

Luta antimanicomial
Centro de

convivência - UFJ
Geni

Levantamento de informações de
ações de cultura e entretenimento

universitária

Quantificação do número
de ações

Levantamento do
GT a respeito da

atividades

Possibilitar a identificação do
número de ações por modalidades

Reuniões
Realização de oito reuniões

com membros da GT de
Cultura

Roda de conversa;
Palestras

conferência

I Conferência de cultura e reuniões
bimestrais

Fórum Permanente de Cultura Criação do Fórum Criação do Fórum

Destinada à articulação entre
agentes culturais para promover
a reflexão crítica, a orientação e
o acompanhamento de políticas
culturais e da gestão de cultura

Apoio

Desenvolvimento de
atividades de cultura,

esporte e entretenimento
cadastradas

Disponibilizar canal
de diálogos;

Avaliar e homologar
periodicamente as

atividades
cadastradas;
Atendimentos
individuais e

coletivos;
Busca de

fomentos/recursos
financeiros;
Estimular

atividades em

Fortalecer as atividades
desenvolvidas;
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parcerias com
outras instituições

de ensino e/ou
secretarias;
Atualização

semanal do site
Proece, com

notícias, editais,
entre outros.
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5. Resumo das ações planejadas em 2022 - Eixo ESPORTE

Meta proposta Ação Atividade
desenvolvida

Resultados a serem alcançados
qualitativos e/ou quantitativos

Oficinas e cursos Oficinas e cursos
preparatórios

Cursos
Palestras
Oficinas

26/08/2022 - Oficina de Natação e
Hidroginástica no NPC/UFJ. 12

participantes
16/09/2022 - Oficina de Dança no

NPC/UFJ. 25 participantes
24/09/2022 - Pavilhão da Dança na Feira

Coberta. 40 participantes

Competições esportivas universitárias

Representação
Institucional em
Competições

Esportivas
Universitárias

Participação no
JUGS 2022 em
Rio Verde-GO e

Brasília-DF.

Pagamento da anuidade FGDU. Apoio
nas seletivas e treinamentos com

empréstimo de material esportivo e
espaços físicos. Cessão de transporte e
profissionais credenciados durante as

competições de vôlei masculino e
feminino, futsal masculino, basquete

masculino e natação masculino e
feminino. 50 participantes

Atletas da natação receberam premiações
que foram repassadas à UFJ.

Desafio UFJ

Práticas Corporais
para os setores

administrativos da
UFJ

Vivências e
produção de

vídeos.

As Pró-Reitorias lançaram e aceitaram
desafios para vivenciar as práticas

corporais de vôlei, natação, dança, futsal
e lutas.

Esporte com portas abertas Atendimento Triatlo
Recreativo

06/08/2022 - Provas de corrida, bike e
natação no Campus Jatobá/UFJ. 50

participantes

Associações Atléticas Acadêmicas Realização de
competições IV Inter Jataí Apoio logístico à realização do IV Inter

Jogos Universitário de Jataí.
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Programa Segundo Tempo Acompanhamento

Acompanhamen
to das

atividades
realizadas nos

03 núcleos
esportivos,
incluindo 02

escolas
municipais

Número de participantes, Núcleo
Universitário UFJ: 320; Núcleo Padrão

Auta de Souza: 56; Núcleo Padrão
Antônio Tosta de Carvalho: 62.

Realização do Festival de Demonstração
nas Escolas Auta de Souza (26/09/2022)

e Antônio Tosta de Carvalho (03/10/2022),
com a participação de docentes e pais

dos estudantes.

Realização de jogos amistosos entre os
Núcleos Padrão das Escolas Auta de

Souza e Antônio Tosta.

Entrega de uniformes PST.

Realização de jogos amistosos entre o
Núcleo Universitário e o Clube AABB

(modalidade vôlei).

Atendimento à comunidade Ginásio de
Ginástica Artística

Parceria
Secretaria de

Esporte e
Lazer/PMJ e

UFJ

Cessão do Ginásio Dudu, pela Secretaria
Municipal de Esporte e Lazer para a UFJ

implantar equipamentos de Ginástica
Artística.
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6. Considerações Finais

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

que a maioria dos objetivos e metas estabelecidas no planejamento proposto para o exercício de

2022 foram devidamente cumpridos.

Observamos que os três eixos de competência desta Pró-reitoria desenvolveram ações com

foco na comunidade acadêmica e 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 2023, com proposição de atividades que deverão ter continuidade,

implantadas, implementadas e excluídas.
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7. Mural de fotos

Apresentamos fotos, prints e folders de algumas das atividades realizadas no decorrer  do ano de 2022.

Figura 1: 49º FORPROEX Figura 2: XIII Serex Figura 3: 50º FORPROEX
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Figura 4. Publicações do Boletim Eletrônico de Extensão, Cultura e Esporte (Beece).
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Figura 5. Lives promovidas pelo Programa “UFJ Perto de Você” no canal da Proece pelo Youtube e também no formato presencial / híbrido.
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Figura 6. Homenagem "Mulheres na Extensão”.
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Figura 7. Ação “Programa Segundo Tempo”.
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Figura 8. Folders do VII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão - Conepe. Juntamente do I Seminário de Extensão do Sudoeste Goiano e
Concurso de fotografias “Seu olhar para a UFJ”
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Figura 9. Mapeamento das ações de extensão do município de Jataí.

Figura 10. Triatlo recreativo na UFJ. Figura 11. III Festival de pipas.
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Figura 12. Reunião da Câmara de Extensão, Cultura e Esporte com visita dos CAECE na Proece.

Figura 13. Programa UFJ nas escolas. Figura 14. Guia da inserção curricular.
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Figura 15. 1º arraiá da UFJ. Figura 16. Dia Mundial do Orgulho LGBTQIA+. Figura 17. Programa UFJ no campo.

Figura 18. Projeto comunitário “Pavilhão da dança”.
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Figura 19. UFJ novembro azul. Amistoso de futsal

Figura 20. Participação dos alunos da UFJ nos Jogos Universitários de Goiás (JUGs).
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Figura 21. I JACÁ Encontro de Arte e Cultura da UFJ

Figura 22. Ensaio e apresentação do grupo de teatro Art’Cum Pequi.
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Figura 23. Participação do grupo de teatro Art’Cum Pequi no III Festeja (Festival de Teatro de Jataí) ganhando indicações e prêmios.

Figura 24.Participação do grupo de teatro Art’Cum Pequi com Chico Poesias Figura 25. Participação do grupo de teatro Art’Cum Pequi com Última Instância
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Figura 26. 1a. Apresentação oficial do Coral UFJ durante o I JACÁ Figura 27. Apresentação do Coral na V Semana da Fisioterapia da UFJ

Figura 28. Parte dos membros do Coral UFJ em dia de ensaio no SESC Jataí
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Figura 27.Conferência de Cultura da UFJ Figura 27. Apresentação de Passarinhos
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Figura 28. Divulgação do episódio “Parques e Museus da
Ciência no Podcast Ensinecast

Figura 29. Atendimento à comunidade estudantil da rede pública em Perolândia-GO. Fonte:
Acervo do Parque da Ciência da UFJ 2022

Figura 30. Apresentação de trabalho no Encontro Brasileiro
de Divulgadores da Ciências
Fotos: GONÇALVES, E.L. (2022).
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Figura 31. III Festival de Pipas
Fonte: Acervo do Parque da Ciência (2022)
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Figura 33. Material de divulgação da Exposição Edificando
Universos. Org. GONÇALVES, E.L. (2022).

Figura 32. Exposição Edificando Universos
Fotos: GONÇALVES, E.L. (2022).
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Figura 34. Atendimentos a escolas realizados pelo Parque da Ciência

Figura 33. Minicurso de Divulgação Científica: Por que e como
fazer, realizado durante o VII CONEPE
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