
ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE CATALÃO-UFCAT, REALIZADA NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 

Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e quatro minutos (14h04min), por meio 1 

da Plataforma Virtual Google Meet, reuniram-se em sessão extraordinária os membros da Câmara de Extensão e Cultura da 2 

Universidade Federal de Catalão, sob a presidência da Pró-reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura, profa. Neila Coelho 3 

de Sousa. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara: Prof. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Unidade 4 

Acadêmica de Química, prof. Alexander Meireles da Silva – Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, Profa. Ana Paula 5 

Novais Pires Koga – Unidade Acadêmica de Geografia, prof. Antonio Nilson Zamuner Filho – Unidade Acadêmica de 6 

Engenharia, prof. Daniel Alves - Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, Prof. Domingos Lopes da Silva Junior 7 

– Unidade Acadêmica de Física, Profa. Juliana Bernardes Borges da Cunha – Unidade Acadêmica de Matemática e 8 

Tecnologia, Acadêmico Luiz Henrique Pereira Rosa – Representante dos Discentes, suplente da Acadêmica Gabriela 9 

Gonçalves Caixeta, Bibliotecário Márcio Luiz Fernandes Barbosa – Biblioteca Prof. José Cruciano de Araújo, Profa. Maria 10 

do Carmo Morales Pinheiro – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, profa. Michelle da Silva Borges – Unidade Acadêmica 11 

de Gestão e Negócios, Acadêmica Thaynara Araújo de Assis – Representante dos Discentes. Estiveram presentes na reunião 12 

com direito a fala: Diretor Pro Tempore de Extensão Cacildo Galdino Ribeiro – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da 13 

UFCAT, Encarregado de Departamento Daniel dos Reis Simões – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, Acadêmica 14 

Giovanna Bertolino Vieira – Representante dos Discentes, suplente da Acadêmica Thaynara Araújo de Assis, Auxiliar 15 

Administrativa Jackeline Jennifer Esteva Rezende – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, Profa. Priscilla de 16 

Andrade Silva Ximenes – Unidade Acadêmica de Educação, Diretor Pro Tempore de Cultura Rogério Bianchi de Araújo – 17 

Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, Profa. Tânia Maia Barcelos – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, suplente 18 

da profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro. A Profa. Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de Educação, não 19 

justificou a ausência e não foi representada pela suplente. A reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da 20 

reunião extraordinária do dia 17/12/2020 – PROEC-UFCAT; Aprovação do Calendário de Reuniões da Câmara de Extensão 21 

e Cultura – 2021; Aprovação do Edital PROBEC/PROVEC 2021/2022. Havendo quórum, com doze (12) membros, a pró-22 

reitora iniciou a reunião desejando boas-vindas aos participantes e destacou os nomes dos novos membros na Câmara de 23 

Extensão e Cultura: professores Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Unidade Acadêmica de Química e Alexander 24 

Meireles da Silva – Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, Profa. Priscilla de Andrade Silva Ximenes, substituta da 25 

Profa. Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de Educação a partir do dia 21 de fevereiro de 2021, acadêmicos Gabriela 26 

Gonçalves Caixeta, Luiz Henrique Pereira Rosa, Thaynara Araújo de Assis e Giovanna Bertolino Vieira, estudantes eleitos 27 

para a Câmara de Extensão e Cultura, conforme Edital UFCAT nº 01/2020. Na sequência a pró-reitora informou que a 28 

UFCAT ainda não possui resolução para a formação e regulamentação das Ligas, como há na Universidade Federal de Goiás, 29 

mas que a PROEC-UFCAT organizará discussões sobre o assunto, no intuito de elaborar algum documento para este fim. 30 

Cacildo também lembrou sobre o livro de resultados de projetos de extensão e/ou cultura que será publicado pela PROEC-31 

UFCAT, a partir da seleção de textos via edital. Rogério informou que a Rede de Cultura da IES de Goiás, da qual a UFCAT 32 

faz parte, agendou duas reuniões para o primeiro semestre de 2021, com pautas definidas sobre a elaboração da Política 33 

Cultural para as Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás - IPESGO e a criação do Regimento da Rede 34 

de Cultura IPESGO. Na continuidade, passou-se à apreciação e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 35 

17/12/2020, sem quaisquer alterações foi aprovada com oito (08) votos e quatro (04) abstenções. A pró-reitora em seguida 36 

apresentou o calendário 2021 das reuniões da Câmara de Extensão e Cultura da UFCAT e o colocou em votação, sendo 37 

aprovado unanimemente com doze (12) votos, com as seguintes datas: 11/02; 13/05; 12/08 e 11/11. A pró-reitora seguiu com 38 

a reunião e colocou o último ponto de pauta em discussão e aprovação. O texto do Edital PROEC-UFCAT nº 01/2021 fora 39 

apresentado sequencialmente de modo que os membros poderiam fazer os seus destaques em cada item do documento. A 40 

saber: item 1.6 –Maria do Carmo e Michelle; itens 5.1 e 5.4, letra B –  Maria do Carmo; item 8.1.3 – Tânia e Daniel; item 41 

8.2.3, letras D e E – Maria do Carmo, Item 8.2.4 – Ana Paula; item 10.1 – Maria do Carmo. Depois de os destaques feitos, 42 

retornou-se ao início do documento para a discussão dos itens em questão. Maria do Carmo sugeriu a retirada do texto “Será 43 

disponibilizada 01 (uma) bolsa por aluno” no item por ser redundante, haja vista que no mesmo item há a informação de que 44 

cada projeto selecionado será comtemplado com 01 (uma) bolsa. Michelle acrescentou que a bolsa de fato é direcionada ao 45 

projeto contemplado, podendo ser paga ao estudante que for escolhido pelo coordenador do projeto e também repassada a 46 

outro estudante em qualquer momento, caso necessário. Michelle aproveitou para dizer sobre o mesmo item em discussão. 47 

Ela questionou se não seria importante evidenciar no texto que o número de bolsas está condicionado ao corte de verbas 48 

promovido pelo governo. A sugestão da Maria do Carmo fora recebida por todos os membros (13 votos) da Câmara e o 49 

referido fragmento textual retirado do documento. A sugestão da Michelle não incidiu em alterações no texto. Acerca do item 50 

5.1, terceiro ponto dos critérios de avaliação, Maria do Carmo argumentou que o termo “cultura científica” reduz a extensão 51 

a apenas um campo de produção de saber da universidade e que não destaca a promoção de outras culturas. Depois de algumas 52 

discussões, colocou-se em votação duas propostas de textos apresentadas pela Maria do Carmo e Juliana, respectivamente: 53 

1) A proposta tem a comunidade externa como público alvo de modo a promover o impacto social e/ou a acessibilidade à 54 

produção cultural expressa em diversas formas de saber; 2) A proposta tem a comunidade externa como público alvo de 55 

modo a promover o impacto social e/ou cultural e/ou científica expressa em diversas formas de saberes. A proposta um (01) 56 

foi aprovada com nove (09) votos; a proposta dois (02) recebeu um (01) voto e houve uma abstenção. Márcio saiu da reunião 57 

às quinze horas e vinte seis minutos (15h26min), por isso não votou. Maria do Carmo acrescentou que o item 5.4, letra B, 58 

deveria receber o mesmo texto redigido no item 5.1, tendo em vista que tratam do mesmo assunto. A alteração do item 5.4 59 

fora realizada. Daniel e Tânia sugeriram a alteração do item 8.1.3, após argumentarem que os alunos voluntários podem 60 

desenvolver suas atividades nos projetos de extensão e terem vínculos empregatícios, pois os projetos podem ser 61 

desenvolvidos em diferentes horários e dias da semana e que não é algo estimulador para o aluno abrir mão do trabalho para 62 
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ser voluntário em algum projeto de extensão. O item fora alterado no edital após dez (10) membros se manifestarem a favor 63 

e um (01) se abster. Maria do Carmo propôs que a frequência mensal dos bolsistas e voluntários, exigida no item 8.2.3, letras 64 

D e E, fosse dispensada ao coordenador do projeto mensalmente e enviada pelo mesmo à PROEC-UFCAT somente no final 65 

do período de vigência da bolsa e voluntariado. Assim Maria do Carmo sugeriu a retirada da letra D e alteração da letra E. 66 

Cacildo disse que a frequência é importante para atestar o trabalho do aluno e o pagamento da bolsa. Michelle salientou que 67 

o coordenador é o responsável pelo projeto e, por conseguinte, pelo pagamento da bolsa. Após outros membros reiterarem a 68 

solicitação da Maria do Carmo, a pró-reitora colocou em votação a proposta de retirar as letras D e E do item 8.2.3 do edital 69 

e substituir a Ficha de Frequência do Bolsista e Voluntário, no Anexo IX, pelo Termo de Compromisso do Coordenador, no 70 

qual este declara estar ciente de suas responsabilidades acerca da frequência do aluno bolsista e voluntário. A proposta foi 71 

aprovada por dez (10) votos a favor e a PROEC-UFCAT ficou responsável pela elaboração do termo. Antonio saiu da reunião 72 

antes da aprovação de alteração do item 8.2.3. Na continuidade, Ana Paula questionou sobre o item 8.2.4 se caso o 73 

coordenador precisar sair do projeto por motivo de licença ou afastamento o mesmo terá que fazer algum tipo de relatório 74 

parcial. Cacildo respondeu que o coordenador do projeto não precisa deixar a coordenação do projeto ou repassar a 75 

coordenação a outro servidor por motivo de licença e que não é necessário o coordenador fazer algum relatório parcial antes 76 

de deixar a coordenação. Maria do Carmo perguntou quanto ao período de interposição de recurso ao edital, no item 10.1. 77 

Cacildo disse que o período de interposição é necessário caso alguém entenda que há algum problema no edital e queira 78 

invalidá-lo. Sem mais quaisquer alterações no edital, a pró-reitora abriu a votação para a aprovação do documento. Domingos 79 

e Thaynara saíram da reunião. O edital fora aprovado com oito (08) votos a favor. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 80 

encerrada às dezesseis horas e cinquenta e três minutos (16h53min), com oito (08) membros presentes e eu, Cacildo Galdino 81 

Ribeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. 82 

Pró-reitora: Neila Coelho de Sousa 83 

Membros:  84 

Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo  85 

Alexander Meireles da Silva 86 

Ana Paula Novais Pires Koga  87 

Antonio Nilson Zamuner Filho  88 

Daniel Alves  89 

Domingos Lopes da Silva Junior  90 

Juliana Bernardes Borges da Cunha  91 

Luiz Henrique Pereira Rosa  92 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa 93 

Maria do Carmo Morales Pinheiro  94 

Michelle da Silva Borges  95 

Thaynara Araújo de Assis  96 


