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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 (PROEC-UFJ) referente ao exercício de
2020, o qual foi construído a partir de uma relação dialógica entre a equipe PROEC-UFJ e os
membros da Câmara Superior de Extensão e Cultura. Dentre os principais objetivos
alcançados destacamos a qualificação e ampliação as ações de extensão e cultura, bem como
implantação e implementação das atividades de esporte, no âmbito da comunidade
universitária e externa.
Tendo em vista a pandemia pelo novo coronavírus e a imposição do distanciamento
social, muitas atividades programadas não puderam ser concretizadas na sua totalidade e
conforme foram idealizadas, no entanto, a Proec por meio das Tecnologias Digitais de
Comunicação e Informação deu seguimento ao planejamento adequando os objetivos ao novo
cenário.
No decorrer do exercício de 2020, a PROEC-UFJ desenvolveu 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. Instalação da Câmara Superior de Extensão e Cultura para que os membros da
comunidade universitária elabore, acompanhe e avalie as políticas relacionadas às atividades
da PROEC-UFJ;
8.

Estimular a utilização das tecnologias disponíveis para possibilitar o

desenvolvimento das atividades de extensão, cultura e esporte;
9. Valorizar as atividades para o desenvolvimento, produção e preservação cultural e
artística como relevantes para a formação acadêmica e social;

10. Realizar uma gestão transparente com disponibilização permanente de avaliações
referentes as 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 cumpridas.
Apresentaremos, no decorrer do documento, dados registrados no Sistema de Informação
Analisa UFG, assim como, nos arquivos internos da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e
Esporte-UFJ.

2. AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PROEC-UFJ A
PARTIR DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO:
● Estratégia/Ação nº 1: Ampliação do quantitativo de recursos humanos

Meta(s)/Atividade(s): Nomeação de dois coordenadores, sendo um específico para extensão.
Status: Realizado totalmente
Resultados e desempenho da gestão:
Possibilitou a implantação e implementação de várias atividades nas áreas da extensão,
cultura e esporte. Foram realizadas 5 nomeações, com emissão de portarias pela reitoria da
UFJ, sendo estas: 1- Pró-Reitora Pró Tempore de Extensão e Cultura; 2- Pró-Reitora Adjunta
Pró Tempore de Extensão e Cultura; 3- Coordenação de Cultura; 4- Coordenação de
Esportes; 5- Coordenação de Integração de Projetos e Fomentos de Ações.
Seleção de dois bolsistas, sendo um de graduação e um de nível superior.
● Estratégia/Ação nº 2: Melhorar a infraestrutura da sala destinada a extensão.
Meta(s)/Atividade(s): Retirada de divisórias e ampliação do espaço físico.
Status: Realizado totalmente
Resultados e desempenho da gestão: Possibilitou maior integração entre os membros da
equipe PROEC-UFJ. Além da ampliação do espaço físico, a Proec recebeu móveis para
organização do setor.

● Estratégia/Ação nº 9: Proec de portas abertas.
Meta(s)/Atividade(s):
Atendimento da comunidade acadêmica, sem necessariamente ter a obrigatoriedade de
agendamento prévio horário.
Status: Realizado parcialmente
Resultados e desempenho da gestão:

➔ Ampliação do canal de comunicação da Proec com a comunidade acadêmica, por
meio da disponibilização de contatos de e-mail e número telefônico e criação de
instagram;
➔ Campanha permanente para encaminhamento de dúvidas e sugestões;
➔ Atendimentos presenciais foram suspensos em cumprimento às medidas de controle
ao COVID 19.;
➔ Reestruturação do site da pró-reitoria, com a criação de abas informativas, programas
de extensão, calendário de reuniões, agenda, legislação etc.
● Estratégia/Ação nº 11: Realização do V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão
(Conepe).
Meta(s)/Atividade(s):
-

Planejamento do evento científico;

-

Divulgação e mobilização da comunidade acadêmica;

-

Abertura de inscrições;

-

Realização do Congresso;

-

Emissão de certificados;

-

Reunião de avaliação do evento com levantamento de subsídios para o
planejamento do próximo congresso

Status: Realizado totalmente
Resultados e desempenho da gestão: Devido o contexto de pandemia, fez-se necessário a
modificação do modelo de C
 ongresso presencial para de modo virtual. Realizado no período
de 21 a 22 de

outubro de 2020, contemplando: palestras, oficinas, mini-cursos,

workshopping, apresentações de trabalhos científicos (oral e pôster). O evento foi realizado
com a parceria das Pró-Reitorias de Graduação e Pesquisa (Vide anexo I).

● Estratégia/Ação nº 08: Criação de formulários eletrônicos para gestão interna de
processos e empréstimos
Meta(s)/Atividade(s):
-

Elaborar google forms para empréstimos e requisições de treliças e
equipamentos.

Status: Realizado totalmente

Resultados e desempenho da gestão: Há um controle de empréstimo de todos os materiais
pertencentes a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Esporte-UFJ.
● Estratégia/Ação nº 14: Elaboração de edital para seleção de bolsistas internos
PROEC-UFJ
Meta(s)/Atividade(s):
-

Elaborar critérios para comissão avaliadora.

Status: Realizado totalmente

Resultados e desempenho da gestão: Realizado 02 editais (01 e 02/2020), os quais
possibilitaram a seleção de 01 bolsista de graduação e 01 bolsista nível superior. Ambos
encontram-se em atividades da pró-reitoria.

3. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO

-

EIXO: EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
● Estratégia/Ação nº 4: Capacitação dos membros da Câmara Superior de Extensão e
Cultura (CAEX)
Meta(s)/Atividade(s): Cursos e Oficinas
Status: Realizado totalmente

Resultados e desempenho da gestão:
➔ Instalação da Câmara Superior de Extensão e Cultura (CAEX), com aprovação
da ato de instalação em 18 de fevereiro de 2020;
➔ Realização de capacitação

sobre o

módulo

Sigaa extensão, com

aproximadamente 2 2 p articipantes.

➔ Reunião por videoconferência, para discussão das Resoluções que
normatizam as ações de extensão e cultura com Prof. Emiliano Lobo (PROEC
UFG)

➔ Realização de 5 Rodas de conversa sobre extensão universitária (Imagem 1).
Em uma delas com a participação da Profª Olgamir Amancia Ferreira
(UNB)/Prof. Emiliano Lobo e Profª Silvia Ribeiro (UNB). Participação de
aproximadamente 20 pessoas em cada um dos encontros. As rodas de
conversa apresentaram os seguintes temas: diretrizes e modalidades de
extensão universitária; extensão com uso de tecnologia da informação e
comunicação; relatos de experiência de ações de extensão; inserção
curricular da Extensão e programas de Extensão da UFJ. As rodas de
conversa foram transmitidas pelo Youtube e ainda estão disponíveis para
serem

assistidas

no

canal

da

PROEC:

https://www.youtube.com/channel/UCCQjCmnfahuxT4-_4mHnc_A/videos
➔ Segue, abaixo, imagens de algumas das atividades supracitadas:

● Estratégia/Ação nº 8: Realização de reuniões periódicas com membros da CAEX
Meta(s)/Atividade(s):
-

Rodas de conversa;

-

Palestras;

-

Reuniões.

Status: Realizado totalmente

Resultados e desempenho da gestão: foram realizadas 05 reuniões ordinárias entre as
pautas com maior destaque:
➔ Mapeamento das ações de extensão e cultura mediada por tecnologias digitais
de informação e comunicação (TDIC) e aprovação da Instrução Normativa 01
de 02 de julho de 2020 que dispõe sobre os procedimentos para as ações de

extensão de modo remoto com uso de recursos educacionais digitais,
tecnologias de informação e comunicação, para o desenvolvimento das ações
de extensão e cultura da Universidade Federal de Jataí, de que trata o art. 3º da
Resolução Consuni nº 001R/2020, enquanto durar a situação de emergência na
saúde pública decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
➔ Inserção Curricular da Extensão Universitária com aprovação da Resolução
CEPEC XX/ 2020 que regulamenta a Extensão como Componente Curricular
(ECC) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da UFJ.
➔ Apreciação e aprovação do Edital Programa de Bolsas de Extensão e Cultura
(Probec) e Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura (Provec) 04/
2020.
● Estratégia/Ação nº 12: Realização do Fórum de extensão na comunidade
Meta(s)/Atividade(s):
-

Planejamento do fórum;

-

Divulgação e mobilização da comunidade externa;

-

Realização do evento;

-

Reunião de avaliação do evento com levantamento de subsídios para o
planejamento do próximo fórum.

Status: Não realizada
Resultados e desempenho da gestão: Tendo em vista o contexto de pandemia mundial em

2020 não foi permitido realizar a atividade por requerer a aglomeração da comunidade
externa.
● Estratégia/Ação nº 3: Divulgação da universidade nas mídias sociais, por meio da
criação Espaço universidade.
Meta(s)/Atividade(s):
- Estabelecer parceria com emissora de TV local;
- Filmagens do cotidiano da UFJ;
- Filmagem das rotinas:
Técnica-administrativas;
Cursos graduação e pós-graduação;
Espaços físicos comuns e específicos;
- Filmar depoimentos da comunidade acadêmica;

- Mostrar serviços que são oferecidos para comunidade e ações de extensão;
- Criação de Podcast;
- Disponibilização de agenda de eventos institucionais abertos à comunidade
externa.
- Disponibilização, via site, de ações de extensão e prestação de serviços à
comunidade.
Status: Realizado parcialmente
Resultados e desempenho da gestão:
➔ Gravação de 03 programas sobre a UFJ em parceria com o Programa Nos 45
do Segundo Tempo e TV Sudoeste;
➔ Reunião com TV Anhanguera com abertura de diálogo para apoio às
atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;
➔ Parceria com programa Bom Dia SUS para divulgação das ações;
➔ Criação de instagram e canal YouTube;
➔ Atualização do site com informações atuais e relevantes sobre a extensão e
cultura na UFJ, entre elas: legislações, tutoriais e vídeos relacionados às
atividades de extensão, Analisa UFG, entre outros;
➔ Parceria e abertura de espaço (horário) no Programa Bom dia SUS do
Conselho Municipal de Saúde para divulgação das ações de extensão.
➔ Os vídeos propostos com depoimentos da comunidade acadêmica e com
apresentação da universidade e rotinas administrativas encontra-se em
construção;
➔ O podcast ainda não foi realizado.
● Estratégia/Ação nº 5: Capacitação de Docentes e técnicos administrativos da
universidade.
Meta(s)/Atividade(s): Cursos e Oficinas
Status: Realizado

Resultados e desempenho da gestão:
➔ Realizado 01 capacitação sobre módulo Sigaa extensão (Imagem 2), a qual contou
com a participação de 22 pessoas da comunidade universitária.
➔ Realização de 5 Rodas de conversa sobre extensão universitária. Em uma delas com a
participação da Profª Olgamir Amancia Ferreira (UNB)/Prof. Emiliano Lobo e Profª
Silvia Ribeiro (UNB). Participação de aproximadamente 20 pessoas em cada um dos

encontros. As rodas de conversa apresentaram os seguintes temas: diretrizes e
modalidades de extensão universitária; extensão com uso de tecnologia da informação
e comunicação; relatos de experiência de ações de extensão; inserção curricular da
Extensão e programas de Extensão da UFJ. As rodas de conversa foram transmitidas
pelo Youtube e ainda estão disponíveis para serem assistidas no canal da PROEC:
https://www.youtube.com/channel/UCCQjCmnfahuxT4-_4mHnc_A/videos
● Estratégia/Ação nº 6: Criação e disponibilização do mapa de extensão universitária
Meta(s)/Atividade(s):
-

Análise e separação

das atividades de extensão cadastradas, por

regiões geográficas;
-

Criação do mapa de ações de extensão;

-

Divulgação do mapa com as ações de extensão no site da PROEC-UFJ

Status: Realizado parcialmente
Resultados e desempenho da gestão:
➔ Classificação das ações de extensão para inclusão nos programas
institucionais;
➔ Disponibilização das ações de extensão por unidade no site da
PROEC-UFJ;
➔ Reunião com professor do curso de geografia para discussão sobre
georreferenciamento;
➔ Disponibilização

dos

dados

no

site

PROEC/UFJ

no

link:

https://coec.jatai.ufg.br/ aba extensão em números.
● Estratégia/Ação nº 7: Disponibilização do número de ações de extensão cadastradas
na UFJ
Meta(s)/Atividade(s):
-

Análise e mapeamento das extensões;

-

Elaboração de gráficos, utilizando a sistema ANALISA;

-

Divulgação dos gráficos no site da PROEC-UFJ.

Status: Realizado totalmente
Resultados e desempenho da gestão:
➔

Os dados, com atualizações contínuas, foram devidamente

disponibilizados à comunidade universitária e externa.

➔

Os dados apresentam 256 Ações de Extensão em Execução,

vinculadas a UFJ.
➔

Segue, abaixo, imagens extraídas do programa Analisa UFG,

com informações importantes das ações cadastradas no âmbito da UFJ:
Ações cadastradas 2017/2018 (em execução): 63

Ações cadastradas 2018/2019 (em execução): 111

Ações cadastradas 2019/2020 (em execução): 193

● Estratégia/Ação nº 10: Criação de 5 (cinco) programas de extensão
Meta(s)/Atividade(s):
-

Análise e mapeamento das extensões por possibilidades de agregação
em cada programa;

-

Carta convite aos proponentes das ações de extensão, a fim de
aderirem nos programas disponibilizados;

-

Reunião com os proponentes das ações incluídas em cada programa de
extensão;

-

Criação de formulários eletrônicos para controles para adesão aos
programas.

Status: Realizado parcialmente

Resultados e desempenho da gestão:
Construção estrutural de 05 Programas institucionais de

➔

extensão, em parceria com membros CAEX. A próxima etapa trata-se da implantação
e implementação:

➔

-

UFJ nas escolas

-

UFJ no campo

-

UFJ nos bairros

-

UFJ nos parques

-

UFJ meio ambiente e sustentabilidade
Implantação e

implementação do Programa Institucional

englobando as ações relacionadas ao COVID 19. Este possui 11 ações
vinculadas, sendo estas de diferentes áreas do conhecimento.
➔

A realização da carta convite, reunião e criação de formulários

estão em desenvolvimento.

● Estratégia/Ação nº 13: Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão
cadastradas no Sigaa extensão
Meta(s)/Atividade(s):
-

Criar comissão de projetos e editais para facilitar/agilizar o processo de
captação de fomento;

-

Disponibilizar canal de diálogos;

-

Avaliar e homologar periodicamente as atividades de extensão
cadastradas;

-

Atendimentos individuais e coletivos;

-

Busca de fomentos/recursos financeiros para desenvolvimento de
atividades de extensão;

-

Estimular a internacionalização da extensão;

-

Estimular atividades de extensão em parcerias com outras instituições
de ensino e/ou de outras secretarias;

-

Atualização semanal do site PROEC/ Extensão, com notícias, editais,
entre outros;

-

Comunicação de assuntos importantes e referentes a extensão, via SEI.

Status: Realizado parcialmente
Resultados e desempenho da gestão:
➔ 89% das metas propostas foram realizadas. A única meta ainda não cumprida
foi a obtenção de fomentos/recursos financeiros para desenvolvimento de
atividades de extensão. Para viabilizar a internalização das ações de extensão
universitária, a PROEC-UFJ indicou uma representante para compor

a

Comissão de Assuntos Internacionais (CAI).
● Estratégia/Ação nº 13: Elaboração de edital PROBEC/PROVEC 2020/2021
Meta(s)/Atividade(s):
-

Discussão na CAEX sobre distribuição de bolsas;

-

Elaborar critérios para comissão avaliadora de projetos.

Status: Em andamento
Resultados e desempenho da gestão:
➔ Criação de comissão para elaboração do Edital
➔ Edital está em andamento, fase de avaliação das ações. Tivemos 32 ações
submetidas, 23 homologadas, sendo estas vinculadas as seguintes Unidades
Acadêmicas/ departamento:
a) CACOM: 1
b) CIAGRA: 5
c) CIEXA: 2
d) CISAU: 6
e) JAT: 1

f) UAEREJ_CHL: 4
g) UAEREJ_CSA: 2
h) UAEREJ_EDU: 1
i) UAEREJ_GEO: 1
➔ Edital contou com aumento de bolsas e redução de 12 para 10 meses de
duração, com isso foi possível ampliar o número de 12 bolsas para 14 bolsas;
➔ Destinou-se pela primeira vez duas bolsas para atividades relacionadas
especificamente com a área de cultura.
Os anos anteriores estão disponíveis e registrados no Analisa UFG,
mostram as ações cadastradas nos dois editais anteriores 2017/18 e 2019/2020:

(abaixo) e

● Estratégia/Ação: Inserção curricular da extensão universitária nos cursos de
graduação
Meta(s)/Atividade(s): Discussão da inserção curricular, aprovação da resolução
Status: Realizado parcialmente (falta aprovação no Cepec)
Resultados e desempenho da gestão:
➔ Criação de grupo de trabalho em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação;
➔ Promoção de rodas de conversas sobre a temática, tendo público alvo todos os atores
da comunidade universitária;
➔ Discussões sobre os documentos que embasam a inserção curricular da extensão;
➔ Redação e Aprovação da Resolução CEPEC XX/ 2020 que regulamenta a Extensão
como Componente Curricular (ECC) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação da UFJ.
● Estratégia/Ação Não cadastrada: Criação de boletim de Extensão, Cultura e
Esporte
Meta(s)/Atividade(s): Revista de extensão (modificada para o boletim)
Status: Realizado parcialmente
Resultados e desempenho da gestão:
➔ Criação de grupo de trabalho juntamente com membros CAEX;
➔ Realização de 2 reuniões para execução de ações visando a implantação e
implementação do boletim;
➔ Definição do nome (Boletim Eletrônico de Extensão, Cultura e Esporte - BEECE),
projeto gráfico, estrutura e periodicidade.

● Estratégia/Ação Não cadastrada: Representatividade externa da PROEC-UFJ
Meta(s)/Atividade(s): Não foi previamente estabelecida
Status: Realizado totalmente

Resultados e desempenho da gestão: participação da equipe PROEC-UFJ em eventos de
Extensão Universitária.
➔ XI SEREX - Seminário Regional de Extensão Universitária da Região
Centro-Oeste - Conexão 50: Extensão Viva;
➔ XV Semana Universitária de 2020 do Centro Universitário de Mineiros –
UNIFIMES - Palestra “Extensão em tempos de pandemia”.
➔ Pró-reitora eleita vice-coordenadora do Fórum Centro-Oeste de Pró-Reitores
de Extensão.

4. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO

-

EIXO: CULTURA
● Estratégia/Ação nº 1: Criação de um grupo de trabalho da diretoria de cultura
Meta(s)/Atividade(s):
-

Permitir a participação de docentes e técnicos administrativos no grupo de
trabalho da diretoria de cultura

-

Convocar reuniões periódicas mensais para discutir a política cultural, plano
institucional de cultura e ações culturais

Status: em andamento
Resultados e desempenho da gestão:
-

O grupo de trabalho foi criado com a participação dos docentes: Suely Lima
de Assis Pinto, Regina Maria Lopes, Marcos Antônio de Menezes, Gustavo
Henrique Marques Araújo, Alípio Rodrigues de Sousa Neto e Valcinir Aloisio
Scalla Vulcani e com a participação do cenógrafo Aires Francisco de Oliveira.
portaria 482/2020 de 29 de julho de 2020.

-

Foram realizadas 4 reuniões

● Estratégia/Ação nº 2: Incluir a UFJ na Rede de Cultura das Instituições Públicas de
Ensino Superior de Goiás - IPES-GO
Meta(s)/Atividade(s):

- Estabelecer contato com a rede e conseguir representação de um membro da UFJ
junto à rede.
Status: realizado

Resultados e desempenho da gestão:
-

A UFJ faz parte da Rede IPES GO desde agosto de 2020. É representada pelo diretor
de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani. no link da rede é possível visualizar
as instituições componentes: h ttps://rededeculturaipesgo.ufg.br/.

● Estratégia/Ação nº 3: Participar na elaboração e execução da “Caravana Cultural da
Rede IPES-GO”
Meta(s)/Atividade(s):
-

Representar a instituição na elaboração da Caravana

-

Propor e deliberar sobre a programação da Caravana

-

Divulgar institucionalmente as ações da Caravana

-

Participar das atividades da Caravana

Status: realizado

Resultados e Desempenho da Gestão:
-

Representada pelo diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla
Vulcani, a UFJ fez parte da elaboração e da execução da Caravana
Cultural IPES-GO

-

Foram realizadas 5 reuniões para proposições, reconhecimento das
atividades artísticas e culturais das instituições e deliberações sobre a
programação.

-

O diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani participou
como provocador, representando a UFJ no Fórum de Cultura
IPES-GO: Política Cultural e PLanos de Cultura IPES, realizada no
dia 17 de outubro, às 17:30.

-

O cenógrafo Aires Francisco de Oliveira participou como provocador,
representando a UFJ, no Fórum de Cultura IPES-GO: Artes Cênicas,
realizada no dia 24 de outubro às 17:30.

-

O diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani participou
como mediador, representando a UFJ no Fórum de Cultura IPES-GO:
Música, no dia 31 de outubro às 17:30.

-

As

informações

completas

estão

disponíveis

no

link:

https://rededeculturaipesgo.ufg.br/caravana-cultural-2020/
● Estratégia/Ação nº 4: Incluir a UFJ no Fórum de Cultura (FORCULT) Regional
Centro-Oeste

Meta(s)/Atividade(s):
-

Representar a UFJ no Fórum de Cultura (Forcult) Regional Centro-Oeste

-

Participar das atividades do Fórum para capacitação da diretoria de cultura

Status: realizado
Resultados e desempenho da gestão:
-

Representada pelo diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani, a UFJ fez
parte da elaboração e da execução I Fórum de Gestão cultural das instituições de
ensino superior da região centro-oeste. As atividades ocorreram de 8 a 10 de
setembro.

link:

https://centrocultural.ufg.br/n/132981-i-forum-de-gestao-cultural-das-instituicoes-deensino-superior-da-regiao-centro-oeste-i-forcult-centro-oeste
● Estratégia/Ação nº 5: Incluir a UFJ no IV Fórum de Cultura (FORCULT) Nacional
Meta(s)/Atividade(s):
-

Representar a UFJ no Fórum de Cultura Nacional

-

Participar das atividades do Fórum para capacitação da diretoria de cultura

Status: realizado

Resultados e desempenho da gestão:
-

Representada pelo diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani, a UFJ
participou do IV Forcult Nacional, que ocorreu de 21 a 23 de setembro. As atividades
tiveram carga horária de 20 horas. Neste fórum foram apresentados grupo s de
trabalho que discutiram e elaboraram documentos norteadores sobre política
cultural, plano cultural, equipamentos culturais, financiamento de atividades
culturais, além de intensa discussão e apresentação de experiências em gestão
cultural. Foi essencial para a capacitação da diretoria de cultura. links:
https://www.proec.ufg.br/e/27623-iv-forum-nacional-de-gestao-cultural-das-instituic
oes-de-ensino-superior-forcult e https://www.facebook.com/forcult/?fref=tag

● Estratégia/Ação nº 7: Participar da elaboração das atividades culturais do CONEPE
2020
Meta(s)/Atividade(s):
-

Planejar e apresentar atividade cultural de abertura do CONEPE 2020

-

Planejar e apresentar atividade cultural nos intervalos da programação do
CONEPE 2020.

Status: realizado
Resultados e desempenho da gestão:
-

Para a abertura do evento a diretoria de cultura fechou parceria com o artista,
violeiro e compositor regional Tarcísio Barreiro. O evento ocorreu no dia 21 de
outubro e pode ser visto no link: h ttps://conepe.ufj.edu.br/

-

Para os intervalos culturais foram disponibilizados três vídeos roteirizados e
gravados pelo grupo Art´Cum Pequi, dirigido pelo cenógrafo Aires Francisco de
Oliveira. disponíveis no link: https://conepe.ufj.edu.br/

● Estratégia/Ação nº 8: Levantamento de projetos, grupos e pessoas da comunidade
acadêmica relacionadas às atividades artístico-culturais
Meta(s)/Atividade(s):
-

Criar questionário para levantamento de atividades artístico culturais da
comunidade acadêmica

-

Criar um banco de informações no site da PROEC

Status: em andamento
● Estratégia/Ação nº 9: Iniciar as atividades para discussão e elaboração de um Plano
Institucional de Cultura da UFJ
Meta(s)/Atividade(s):
-

Capacitação da diretoria de cultura para iniciar as atividades de construção do
PIC

-

Estabelecer cronograma de atividades das etapas de confecção do PIC

Status: em andamento
-

O diretor de cultura, prof. Valcinir Aloisio Scalla Vulcani participou do FORCULT
Regional Centro-Oeste e do FORCULT Nacional, além de participar mensalmente
das discussões culturais junto à Rede IPES-GO. Estas atividades foram e estão sendo

fundamentais para capacitá-lo para atuar no gerenciamento das atividades de
elaboração do PIC. Além disso, o diretor de cultura está participando do curso de
capacitação de agentes culturais, oferecido pela Fundação Demócrito Rocha, de
160h.
-

Junto ao cenógrafo Aires Francisco de Oliveira, está sendo elaborado o cronograma
de rodas de conversas culturais para início em 2021.

● Estratégia/Ação nº x: elaboração e execução de Intervenções artísticas nos Campis .

Meta(s)/Atividade(s):
-

Construir nos espaços da universidade Land Art, arte de rua, esculturas ao ar
livre com material reciclado.

-

Divulgar e usar essas obras como espaços de encontro e de utilização prática
para a comunidade universitária.

Status:
-

Idealizado pelo cenógrafo Aires de Oliveira em parceria com o
professor Américo de ao menos cinco obras distribuídas nos dois
campos.

-

Boicorá, em fase final, é uma Land Art, feita com madeira, que
representa uma cobra coral. Quando pronta, será colocada no ponto
de ônibus do campus jatobá e servirá de banco e espaço para
mochilas dos alunos;

-

rursus pullulant é um machado feito com restos de madeira, a ser
colocado no campus Riachuelo;

-

Coreto, idealizado pelo cenógrafo, será construído no Riachuelo,
como espaço de leitura, aproveitando o espaço aberto e as árvores do
campus;

-

Ciclista quântica é uma obra de reciclagem de ferro velho, idealizada
pelo cenógrafo Aires de Oliveira e colocado em uma parede da
reitoria;

-

Pergolado será construído no galpão da manutenção.

● Estratégia/Ação nº xx: Teatro para todos .
Meta(s)/Atividade(s):
-

Apresentar o espetáculo “A Revolta dos Perus”, montagem do art Cum Pequi

nas praças da cidade de Jataí, suspenso por causa da pandemia.
-

Usar esse momento para mostrar o teatro e outros trabalhos desenvolvidos na
UFJ para a comunidade, principalmente das periferias.

Status:
-

O espetáculo dirigido pelo professor Aires de Oliveira, conta com a participação de
alunos e não alunos e é uma ação do projeto de extensão Art’Cum Pequi Teatro
Universitário;

-

O projeto foi contemplado pela Lei municipal de incentivo a cultura, recebendo R$
10.000,00 para aquisição de equipamentos de som, confecção de cenário e figurinos.

5. AVALIAÇÃO DAS METAS ESTABELECIDAS, NO PLANO DE GESTÃO

-

EIXO: ESPORTE
● Estratégia/Ação: Implantar a Coordenação de Esportes

Status: em andamento

Resultados e desempenho da gestão:
-

Para a implantação da Coordenação de Esportes fez-se necessário recuperar as
propostas de Políticas de Esportes enviadas pelos Cursos de Educação Física para a
UFG entre os anos de 2010 e 2020.

-

Elaboração de textos informativos sobre a proposta de práticas corporais na Cidade
Universitária/UFJ na perspectiva do esporte e lazer.

-

Publicação de informações sobre a proposta, oferta de atividades e calendário de
eventos no site da PROEC-UFJ.

-

Integração aos Programas de Extensão da UFJ.

-

Submissão e aprovação de projeto ao PST - Programa Segundo Tempo/UFJ junto à
Coordenação Geral de Esporte e Educação/Secretaria Especial do Esporte do
Ministério da Cidadania. O PST captou recursos para aquisição de materiais e oferta
de atividades corporais em dois Núcleos Escolares e um Núcleo Universitário.

-

Organização do evento: Caminhada, Corrida, Ciclismo e MTB - Etapa Virtual,
previsto para ser realizado em dezembro de 2020.

-

Divulgar o NPC - Núcleo de Práticas Corporais/UFJ como espaço para práticas
corporais, esporte e lazer entre a comunidade interna e externa.

-

Conhecer e integrar o calendário das atividades de esporte e lazer da comunidade
externa ao da Coordenação de Esportes/PROEC-UFJ.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Entendemos que dentro que foi programado, a Proec-UFJ conseguiu adaptar seu
planejamento ao novo cenário pandêmico, executando as ações programadas em um novo
formato e incluindo outras atividades não programadas, mas que eram importantes para
qualificação da extensão e cultura na universidade.
Para o próximo ano a expectativa de colocar em prática atividades que aproximem a
comunidade da UFJ, estabelecer e consolidar as rodas de conversa externamente que
subsidiarão a construção dos Fóruns de Extensão e implementar as atividades programadas
no

plano

de

gestão

no

âmbito

da

extensão,

cultura

e

esporte.

7. APÊNDICE - Alguns modelos de convites das atividades realizadas

8. ANEXO I - Relatório Conepe

Relatório

Números
●

Inscrições e Trabalhos:

Inscritos Modalidade Ensino - Estágio: 11
Inscritos Modalidade Ensino - Monitoria: 11
Inscritos Modalidade Ensino - PET: 17
Inscritos Modalidade Ensino - PIBID: 2
Inscritos Modalidade Ensino - Projeto de Ensino: 7
Inscritos Modalidade Extensão - PROBEC: 11
Inscritos Modalidade Extensão - PROVEC: 23

Inscritos Modalidade Pesquisa - Iniciação Científica e Tecnológica: 223
Inscritos Modalidade Pesquisa - Pós-Graduação: 50
Inscritos Modalidade Seminário Geral de Ensino, Pesquisa e Extensão: 188
Inscritos sem apresentação de trabalho (ouvinte): 716
Total de Inscritos: 1259
Total de Trabalhos Recebidos: 496
Total de Trabalhos Aprovados: 432

● Visualizações do Evento até 05/11/2020.
Abertura: 1.143
Palestras: 877
Salas de Apresentações de Trabalhos: 515
Mesa redonda: 1.530
Encerramento: 841
Total de visualizações: 4.906

Feedback do Evento:

