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

FEDERAL DE CATALÃO-UFCAT, REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE 

 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e trinta e quatro minutos (14h34min), na 1 

Sala de Reuniões nº 104, do Bloco L – Centro Integrado de Pesquisa, na Universidade Federal de Catalão, reuniram-se em 2 

sessão extraordinária os membros da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão, sob a presidência 3 

da Pró-reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura, profa. Neila Coelho de Sousa. Compareceram à reunião os seguintes 4 

membros da Câmara: prof. Daniel Alves - Unidade Acadêmica de Histórica e Ciências Sociais, prof. Daniel da Silveira 5 

Guimarães - Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia, profa. Magda Valéria da Silva - Unidade Acadêmica de 6 

Geografia, profa. Márcia Helena da Silva - Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios (em substituição à profa Michelle 7 

da Silva Borges – Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios), Ulysses Rocha Filho - Unidade Acadêmica de Letras e 8 

Linguística, prof. Wanderlei Malaquias Pereira Junior – Unidade Acadêmica de Engenharia, Bibliotecário Márcio Luiz 9 

Fernandes Barbosa – Biblioteca José Cruciano de Araújo e Cacildo Galdino Ribeiro – Coordenador de Cultura, com direito 10 

a fala. Justificaram a ausência: Profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, Profa. 11 

Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de Educação e Prof. Mário Godinho Júnior – Unidade Acadêmica de 12 

Química. A reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 24/10/2019; 13 

Aprovação do Edital PROEC/UFCAT nº 01 – PROBEC/PROVEC 2020-2021; Definição da Comissão de Avaliação das 14 

Propostas submetidas ao Edital PROEC/UFCAT nº 01 – PROBEC/PROVEC 2020-2021; Aprovação do Calendário de 15 

Reunião da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão – Ano 2020; Aprovação do fluxograma de 16 

validação dos projetos de extensão e cultura no SIGAA-Extensão pela PROEC-UFCAT; Procedimentos para a elaboração 17 

de certificados de extensão e cultura na UFCAT. Havendo quórum, a Pró-reitora iniciou a reunião anunciando aos 18 

presentes que iríamos realizar a primeira Reunião da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão e 19 

que as portarias dos membros desta Câmara emitidas pela UFG estarão em vigência até o dia em que for aprovada a 20 

Resolução de Extensão e Cultura da UFCAT, pois ainda estamos seguindo o regimento e as resoluções da UFG. A Pró-21 

reitora passou a palavra ao Coordenador de Cultura, Cacildo Galdino Ribeiro, para que fossem apresentados os Informes. 22 

Este falou sobre as datas das boas vindas aos calouros, entre os dias 02 e 06 de março de 2020, a qual recebeu o nome de 23 

VIVA UFCAT – Calourada 2020, com o tema Contando a Nossa História. O Coordenador de Cultura apresentou a 24 

programação preliminar do evento e explicou que a mesma fora elaborada por uma equipe organizadora formada por 25 

alunos, técnicos administrativos e professores. Na sua fala acrescentou que o acolhimento e boas vindas dos calouros 26 

acontecerão no momento das matrículas e que haverá espaço para os cursos realizarem suas atividades, como visitas aos 27 

laboratórios e biblioteca. Outro informe feito pelo Coordenador de Cultura foi sobre a participação da UFCAT na Rede de 28 

Cultura das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás, formada pela Universidade Federal de Goiás, Universidade 29 

Federal de Catalão, Universidade Federal de Jataí, Universidade Estadual de Goiás, Instituto Federal Goiano e Instituto 30 

Federal de Goiás. Este grupo de Instituições Superiores de Goiás tem o objetivo de realizar atividades culturais nas diversas 31 

regiões do estado, de modo a dar visibilidade aos talentos goianos. Destacou que a primeira atividade da Rede será em 32 

Catalão, com a Caravana Cultural, entre os dias 05 e 07 de junho de 2020. Na continuidade, a Pró-reitora passou ao 33 

segundo ponto de pauta. Após a exposição da Ata da reunião extraordinária do dia 24/10/2019, aprovou-se o documento 34 

unanimemente como os sete (07) votos dos membros supracitados. Ao avançar para o terceiro ponto de pauta, a Pró-reitora 35 

esclareceu que a Comissão de Elaboração do Edital PROEC/UFCAT nº 01 – PROBEC/PROVEC 2020-2021 se reuniu e 36 

fez algumas alterações no documento, no intuito de adequá-lo às datas e necessidades da UFCAT. Continuando, a Pró-37 

reitora expôs o Edital no Datashow e apresentou as alterações que a comissão fizera, entretanto, outras sugestões de 38 

alterações foram sugeridas pelos membros da Câmara, haja vista que poderiam comprometer o entendimento do texto do 39 

Edital, bem como o processo de avaliação dos projetos submetidos no SIGAA concorrentes às bolsas. Contudo, devido à 40 

falta de quórum no momento de aprovação do Edital, o documento não foi aprovado, bem como os demais pontos de pauta 41 

que deveriam ser apreciados e votados não foram contemplados na reunião. Assim, decidiu-se que após a formatação final 42 

do Edital, será marcada uma Reunião Extraordinária da Câmara de Extensão e Cultura da UFCAT para apreciarem os 43 

pontos não provados nesta reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e 44 

quatro minutos (16h44min), com seis (6) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata que, após 45 

lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. ____________________________________________ 46 

Pró-reitora: Neila Coelho de Sousa ______________________________________________________________________ 47 

Membros:  48 

Daniel Alves  _______________________________________________________________________________________ 49 

Daniel da Silveira Guimarães  __________________________________________________________________________ 50 

Domingos Lopes da Silva  _____________________________________________________________________________ 51 

Magda Valéria da Silva _______________________________________________________________________________ 52 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa_________________________________________________________________________ 53 

Márcia Helena da Silva  _______________________________________________________________________________ 54 

Wanderlei Malaquias Pereira Junior  _____________________________________________________________________ 55 

Ulysses Rocha Filho __________________________________________________________________________________ 56 


