
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

CATALÃO-UFCAT, REALIZADA NO DIA 13 DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM 

 

Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e sete minutos (14h07min), por meio da 1 

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

Universidade Federal de Catalão, sob a presidência do Diretor Pro Tempore de Extensão, Cacildo Galdino Ribeiro, substituto 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. Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo – Unidade Acadêmica de Química, Profa. Ana Paula Novais 5 

Pires Koga – Unidade Acadêmica de Geografia, prof. Daniel Alves – Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, 6 

Prof. Domingos Lopes da Silva Junior – Unidade Acadêmica de Física, Profa. Juliana Bernardes Borges da Cunha – Unidade 7 

Acadêmica de Matemática e Tecnologia, Profa. Mariana Batista do Nascimento Silva, suplente – Unidade Acadêmica de 8 

Educação, profa. Márcia Helena da Silva, suplente – Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios, profa. Kássia Mariano de 9 

Souza Mendes, suplente – Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, prof. Ricardo Cruvinel Dornelas, suplente – Unidade 10 

Acadêmica de Engenharia, Acadêmica Thaynara Araújo de Assis – Representante dos Discentes. As professoras Maria do 11 

Carmo Morales Pinheiro e Tânia Maia Barcelos – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, justificaram as ausências. Não 12 

justificaram as ausências: Bibliotecário Márcio Luiz Fernandes Barbosa e Tradutor e Intérprete de Linguagem de Sinais 13 

Lucas Eduardo Marques Santos – Núcleo de Acessibilidade – Órgãos Suplementares. A Acadêmica Gabriela Gonçalves 14 

Caixeta – Representante dos Discentes, não conseguiu entrar na sala da reunião no Google Meet devido a questões técnicas. 15 

Esteve presente na reunião com direito a fala: Auxiliar Administrativa Jackeline Jennifer Esteva Rezende – Pró-reitoria de 16 

Extensão e Cultura da UFCAT. A reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da reunião extraordinária do 17 

dia 11/02/2021 – PROEC-UFCAT; Aprovação do EDITAL PROEC-UFCAT Nº 02/2021; Indicação de representantes, titular 18 

e suplente, para o CEPEC; Indicação de representante para compor o Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública 19 

– COE-nCOV. Havendo quórum, com nove (09) membros, Cacildo iniciou a reunião desejando boas-vindas aos participantes 20 

e justificou a ausência da Pró-reitora Pro Tempore da Extensão e Cultura, profa Neila Coelho de Sousa, devido à reunião 21 

extraordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura – CEPEC, da UFCAT. Na sequência informou: foram 22 

33 projetos que participaram da seleção de bolsas e voluntariado do Edital PROEC-UFCAT nº 01/2021, a seleção contou 23 

com uma comissão composta por 34 avaliadores da UFCAT, UFG e UFJ; a logomarca da UFCAT será escolhida via consulta 24 

pública, três opções de logomarcas serão disponibilizadas no site da UFCAT; a PROEC disponibilizará espaço na empresa 25 

Midiativa para divulgação de vídeos de eventos e atividades da UFCAT nos televisores instalados no comércio da cidade; a 26 

comissão de elaboração da minuta da resolução enviou às unidades o documento para apreciação e sugestões, com devolução 27 

até o dia 30 de junho, juntamente com um ofício contextualizando o trabalho da comissão; após a aprovação da resolução no 28 

CEPEC, será criada outra comissão para a implantação; até o final do mês de junho será publicada a primeira edição do 29 

boletim de extensão e cultura da UFCAT, ano 2021, a segunda edição será publicada no segundo semestre deste ano; a 30 

UFCAT realizou  convênio com a Fundação de Apoio à Pesquisa – FUNAPE e Fundação de Apoio Universitário – FAU para 31 

fazerem a gestão de verbas de eventos e projetos de extensão; por fim, destacou que a comissão de elaboração da resolução 32 

de extensão da UFCAT iniciará as suas atividades e elaborará um cronograma de reuniões de trabalho. A Comissão é formada 33 

por Tânia Maia Barcelos, titular, Maria do Carmo Morales Pinheiro, suplente, Juliana Bernardes Borges da Cunha, titular, 34 

Daniel da Silveira Guimarães, suplente, Daniel Alves, titular, Ismar da Silva Costa, suplente, Neila Coelho de Sousa, Rogério 35 

Biachi de Araújo e Cacildo Galdino Ribeiro. Jackeline informou o novo e-mail da PROEC. Na continuidade, passou-se à 36 

apreciação e aprovação da Ata da Reunião Extraordinária do dia 11/02/2021, sem quaisquer alterações foi aprovada com oito 37 

(08) votos e uma (01) abstenção. Passado ao próximo ponto de pauta, Cacildo falou sobre a aprovação do edital do livro de 38 

textos da extensão, explicou sobre o empenho do pagamento à editora, a quantidade de textos que comporá o livro e a 39 

visibilidade e incentivo dos projetos de extensão e cultura. Acrescentou que o livro será organizado pela PROEC, com a 40 

colaboração da profa. Regma Maria dos Santos – Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, a qual tem muita 41 

experiência na área editorial. Cacildo foi apresentando o edital por partes, até que alguém manifestasse destaque para fala. 42 

Daniel Alves questionou a letra b, do item 3.4, o qual diz de a obrigatoriedade do proponente encaminhar uma declaração 43 

atestando que o texto tenha sido corrigido gramatical e ortograficamente por algum profissional das Letras. Daniel Alves 44 

disse que tal correção poderia ser feita posteriormente à aprovação do texto, tendo em vista o curto prazo para se conseguir 45 

um revisor. Cacildo justificou da importância da declaração para que o texto seja enviado pronto para não ter que ser 46 

devolvido ao autor para revisão gramatical. Alberth complementou que a revisão pode demorar o processo e geralmente é 47 

feita depois que o texto é aprovado. Daniel Alves falou sobre o prazo de submissão de dois meses ser curto para a elaboração 48 

dos textos e ainda se ter uma declaração de revisão e que deveria se pensar na possibilidade de estender o prazo. Cacildo 49 

destacou que poderia colocar dois meses de publicação e inscrições das propostas, com a possibilidade de prorrogar o prazo 50 

de submissão. Márcia ponderou sobre a importância da declaração e, portanto, ampliar o prazo seria a melhor solução. Cacildo 51 

se prontificou em verificar os prazos da editora para definirem o prazo de submissões. Domingos questionou sobre o custo 52 

de se pagar um profissional para fazer a revisão. Marcia sugeriu a inclusão de um item sobre a importância do texto estar 53 

corrigido gramática e ortograficamente e sugeriu um texto. Daniel Alves aconselhou que o texto da Márcia poderia ser 54 

acrescido em novo item no edital. Cacildo indicou a inclusão do novo item como um critério de avaliação que contemplasse 55 

as normas gramaticais e ortográficas da língua portuguesa, e a retirada da letra b. Na sequência, Cacildo anunciou a proposta 56 

sugerida pelo Daniel Alves: retirar a declaração de revisão e incluir o novo item de avaliação que se refere às normas 57 

gramaticais e ortográficas da língua portuguesa. Feito isso, abriu-se a votação da alteração do edital. O item do edital fora 58 

alterado por oito (08) votos a favor e duas (02) abstenções. Não havendo mais nenhuma alteração no texto do edital, o 59 

documento fora aprovado com dez (10) votos a favor. Chegado o penúltimo ponto da pauta da reunião, Daniel e Juliana 60 

disponibilizaram os seus nomes, em comum acordo como titular e suplente para representarem a Câmara de Extensão e 61 

Cultura no CEPEC, para substituírem os professores Ulysses Rocha Filho e a Maria Paulina de Assis, que tiveram seus 62 

períodos de participação na Câmara de Extensão e Cultura finalizados. Os professores Daniel Alves, titular, e Juliana 63 
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Bernardes Borges da Cunha, suplente, foram unanimemente apoiados pelos membros presentes na reunião, contabilizando, 64 

portanto, dez (10) votos favoráveis às escolhas dos representantes. O último ponto da pauta fora apresentado por Cacildo, 65 

contudo ninguém pôde assumir a representação no Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública por causa das 66 

muitas atividades desenvolvidas pelos membros da Câmara, ficando a cargo da PROEC nomear alguém posteriormente. Nada 67 

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas (16h), com dez (10) membros presentes e eu, Cacildo 68 

Galdino Ribeiro, excepcionalmente presidi a reunião, na função de substituto da pró-reitora, profa. Neila Coelho de Sousa, e 69 

também lavrei a presente ata, pois também sou o secretário da Pró-reitoria de Extensão e Cultura. A ata após lida e aprovada, 70 

será assinada por mim e pelos membros presentes. 71 

Diretor Pro Tempore de Extensão: Cacildo Galdino Ribeiro 72 

Membros:  73 

Alberthmeiry Teixeira de Figueiredo  74 

Ana Paula Novais Pires Koga  75 

Daniel Alves  76 

Domingos Lopes da Silva Junior  77 

Juliana Bernardes Borges da Cunha 78 

Kássia Mariano de Souza Mendes  79 

Mariana Batista do Nascimento Silva 80 

Márcia Helena da Silva 81 

Ricardo Cruvinel Dornelas 82 

Thaynara Araújo de Assis  83 


