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

FEDERAL DE CATALÃO-UFCAT, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE 

 

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

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. Daniel Alves - Unidade Acadêmica de História 4 

e Ciências Sociais, prof. Daniel da Silveira Guimarães - Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia, profa. Michelle 5 

da Silva Borges – Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios, prof. Ulysses Rocha Filho - Unidade Acadêmica de Letras e 6 

Linguística, prof. Wanderlei Malaquias Pereira Junior – Unidade Acadêmica de Engenharia, Profa. Maria do Carmo 7 

Morales Pinheiro – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, Profa. Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de 8 

Educação, Prof. Mário Godinho Júnior – Unidade Acadêmica de Química, Profa. Ana Paula Novais Pires Koga – Unidade 9 

Acadêmica de Geografia, Jackeline Jennifer Esteva Rezende - Auxiliar Administrativa da PROEC, com direito à fala, 10 

Cacildo Galdino Ribeiro – Diretor Pro Tempore de Extensão, com direito à fala, Prof. Rogério Bianchi de Araújo – Diretor 11 

Pro Tempore de Cultura, com direito à fala. Não participou e não justificou a ausência: Prof. Domingos Lopes da Silva 12 

Junior – Unidade Acadêmica de Física. A reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da reunião 13 

extraordinária do dia 13/02/2020; Escolha de dois membros da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade Federal de 14 

Catalão para participarem da Comissão de Elaboração da Resolução sobre Creditação da Extensão Universitária no 15 

Currículo dos Cursos de Graduação; Aprovação do calendário de reuniões da Câmara de Extensão e Cultura da 16 

Universidade Federal de Catalão - Ano 2020; Aprovação do fluxograma de validação de projetos de extensão e cultura no 17 

SIGAA-Extensão pela PROEC-UFCAT; Procedimentos para a elaboração de certificados de extensão e cultura na UFCAT. 18 

Havendo quórum, a Pró-reitora iniciou a reunião informando aos presentes a nova constituição da PROEC com a inclusão 19 

da Diretoria Pro Tempore de Extensão por encargo Cacildo Galdino Ribeiro e da Diretoria Pro Tempore de Cultura por 20 

encargo, Prof. Rogério Bianchi de Araújo. A profa. Neila informou que o Edital da PROEC teve 28 inscrições 21 

homologadas e 17 bolsas contempladas no total, com um número significativo de submissões de projetos. Relatou que 22 

foram encontradas duas erratas, uma na data de segunda chamada e outra na data de entrega do relatório final já corrigidas. 23 

A profa. Neila também informou sobre a participação da UFCAT em parceria com as outras Instituições Públicas de Ensino 24 

Superior de Goiás por meio de reuniões periódicas e exclusivas sobre Cultura e Extensão, além da participação em eventos. 25 

Lembrou que a Extensão e Cultura participou da live da UFCAT que acontece às quartas-feiras falando sobre os projetos de 26 

extensão existentes. O prof. Rogério cumprimentou a todos (as) e agradeceu o convite para assumir a Diretoria Pro tempore 27 

de Cultura. Informou que todas as quartas às 19hs acontece o Circuito de Culturas e Artes e também sobre a parceria da 28 

UFCAT com os músicos de Catalão com a cessão do Auditório Paulo Perillo para a realização de uma live intitulada SOS 29 

Músicos para ajudar a arrecadar recursos financeiros para esse grupo. Cacildo reiterou o informe da profa. Neila e valorizou 30 

os resultados do Edital da PROEC. A avaliação também foi positiva com apenas seis recursos e condução tranquila embora 31 

tenha sido realizada à distância. Recomendou aos coordenadores ficarem atentos e informar quanto ao cumprimento de 32 

prazos e datas no Edital. A profa. Neila recomendou que as pessoas já poderiam pensar em como fazer uma readequação 33 

dos projetos a serem executados de forma virtual no segundo semestre a partir do mês de agosto. Cacildo salientou a 34 

evidência da extensão nesse momento e a necessidade de demanda por mais bolsas, como iniciativa das Unidades 35 

Acadêmicas. O número de bolsas se repetiu na média dos anos anteriores e o critério de distribuição foi votado na câmera 36 

de extensão. Cacildo destacou que os projetos de extensão podem ser divulgados na rádio Cultura de Catalão para a 37 

comunidade externa. Informou sobre a calourada cultural “Viva UFCAT” com 814 inscritos, previsão de 3000 38 

participantes, 1332 participaram efetivamente, 186 membros na comissão organizadora formada por técnicos, alunos, 39 

professores e comunidade, além de bons patrocinadores e bom envolvimento de todos na comissão. O boletim será mantido 40 

no mesmo formato, mas com layout alterado com o nome da UFCAT e será lançado o mais rápido possível. O SEREX está 41 

com as inscrições abertas. O evento será todo online. A profa. Michelle sugeriu convidar os coordenadores de ações de 42 

extensão com projetos referentes ao combate da Covid-19 para exporem seus trabalhos na live da reitoria e sugeriu que a 43 

live dos músicos seja divulgada pela ASCOM. Prof. Daniel Guimarães pediu para que se verificasse, principalmente para as 44 

próximas avaliações, a questão das notas muito discrepantes para um mesmo projeto. Sugeriu atenção aos critérios. No que 45 

diz respeito à distribuição de bolsas, propôs rever as formas de distribuição porque apenas cinco unidades entre as treze que 46 

foram contempladas com bolsa, com várias unidades fora da lista. A profa. Maria do Carmo e Cacildo propuseram que se 47 

coloque essa questão como ponto de pauta em outras reuniões para pensar soluções. Prof. Daniel Alves concordou e propôs 48 

que se informe quantos projetos foram submetidos por unidade. A profa. Neila pediu a inclusão de um novo ponto de pauta: 49 

a aprovação da homologação do Edital por AD REFERENDUM e foi aprovado por unanimidade pelos membros da 50 

Câmara. A profa. Neila colocou como primeiro ponto de pauta a aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 51 

13/02/2020, e após alguns apontamentos e correções sugeridas pelo prof. Ulysses foi aprovada por oito votos favoráveis e 52 

uma abstenção. Como segundo ponto de pauta a profa. Neila ressaltou a necessidade de escolha de dois membros da 53 

Câmara de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão para participarem da Comissão de Elaboração da 54 

Resolução sobre Creditação da Extensão Universitária no Currículo dos Cursos de Graduação, além de destacar que os 55 

cursos devam implementar a curricularização da extensão até o ano de 2021. Cacildo sugeriu que fosse um homem e uma 56 

mulher entre os escolhidos. O prof. Wanderley informou que existem dois cursos do IF Goiano que já estão formatados 57 

com a curricularização da extensão. A profa. Maria do Carmo pediu esclarecimentos sobre a condução da Comissão e seu 58 

direcionamento. A profa. Neila esclareceu sobre a necessidade da UFCAT ter a sua própria resolução distinta da UFG. Por 59 

nove votos a favor, nenhum contrário e nenhuma abstenção foram aprovados como membros da Comissão: Profa. Maria 60 

Paulina – Titular e profa. Maria do Carmo – Suplente; prof. Wanderlei – Titular e prof. Ulysses – Suplente. Em seguida, a 61 

profa. Neila passou para o próximo ponto de pauta: Aprovação do calendário de reuniões da Câmara de Extensão e Cultura 62 

da Universidade Federal de Catalão - Ano 2020. Cacildo apresentou as datas propostas das reuniões ordinárias aos 63 
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membros para os dias 17/09/2020 e 19/11/2020. A profa. Maria do Carmo sugeriu que as reuniões acontecessem nos meses 64 

de agosto e outubro porque seriam datas mais pertinentes de acordo com as decisões a serem tomadas no próximo semestre. 65 

Com base no apontamento da professora, Cacildo sugeriu os dias 13/08/2020 e 22/10/2020 para realização das reuniões. 66 

Com nove votos favoráveis, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário, o calendário de reuniões foi aprovado. A seguir, 67 

com o terceiro ponto de pauta, Cacildo relembrou como se dá o processo do fluxograma de validação hoje na PROEC e 68 

ressaltou que a partir de agora haverá mais autonomia para validação dos projetos e será realizado na UFCAT com um 69 

processo mais ágil, daí a necessidade de aprovação de um novo fluxograma de validação de projetos de extensão e cultura 70 

no SIGAA-Extensão pela PROEC-UFCAT. Cacildo explicou aos membros como se dará o novo fluxograma em que a 71 

avaliação inicial será retirada e será mantida apenas a avaliação final. O prof. Daniel Guimarães disse que: “A proposta é 72 

tirar a avaliação inicial, né Cacildo? Eu acho muito coerente porque por mais que você contribuía muito, se era projeto ou 73 

não, mas eu acho que quem tem o poder deliberativo para aprovar ou não o projeto é o colegiado, nem é a CAEX. A CAEX 74 

é uma comissão que sugere o colegiado se pode, se a CAEX entende se é para aprovar ou não. Então, eu acho assim que, eu 75 

não gostava daquele formato, por mais que ajuda e contribuía, olha está faltando isso e está faltando aquilo, mas eu acho 76 

que as unidades têm que se responsabilizar pelo que está lá no projeto. Se ela aprovar um projeto que não está adequado, 77 

paciência, né? O colegiado tem o poder para deliberar sobre aprovar ou não, se aprovou algo que não está correto, 78 

paciência. Então eu acho que é bem acertada essa decisão. E é uma burocracia, pois o coordenador tem que enviar esse pdf, 79 

acho que foi acertado o que você está propondo” (sic). Cacildo ressaltou que o presidente da CAEX é mais importante que 80 

o colegiado nesse contexto e conforme consta na resolução, pois é o presidente da CAEX quem vai validar o fluxograma. A 81 

profa. Maria do Carmo reiterou que a responsabilidade de aprovação dos projetos está nas mãos do Coordenador de 82 

Extensão e Cultura da Unidade. A profa. Michele se manifestou em concordância com os posicionamentos do Cacildo e da 83 

profa. Maria do Carmo acrescentando que todos os professores das respectivas Unidades devem tomar ciência dos projetos 84 

através de exposição desses nas reuniões do Colegiado. Prof. Daniel Guimarães apontou a preocupação de deixar a 85 

definição de aprovação ou reprovação do projeto apenas para o presidente da CAEX. Cacildo lembrou que o processo 86 

passará primeiro pelo presidente da CAEX da Unidade, terá posteriormente a aprovação do Chefe da Unidade até chegar à 87 

PROEC que dará a validação e parecer final. A profa. Maria do Carmo chamou a atenção para a particularidade de cada 88 

Unidade, a IBIOTEC composta por seis cursos não teria como seguir esse mesmo procedimento sugerido pelos profs. 89 

Daniel e Michele, ao mesmo tempo em que destacou que essa proposta de novo fluxograma torna o trabalho mais enxuto 90 

sem perder a qualidade. A profa. Maria Paulina relatou a experiência de sua Unidade com professores pareceristas com 91 

apontamentos e sugestões e, em seguida, ela repassa os pareceres para a reunião de colegiado de sua Unidade apenas como 92 

informe. A profa. Michele reiterou a importância de que a Unidade saiba sobre o conteúdo das ações e não especificamente 93 

sobre o fluxograma no sentido de reforçar a importância da extensão e cultura. Cacildo disse que as decisões internas 94 

deviam ser discutidas e amadurecidas em cada Unidade de acordo com seu contexto. O novo fluxograma apresentado pela 95 

PROEC-UFCAT foi aprovado por nove votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contrário. O último ponto de 96 

pauta na reunião foi sobre os procedimentos para a elaboração de certificados de extensão e cultura na UFCAT. Cacildo fez 97 

uma contextualização histórica sobre a emissão de certificados ao longo do tempo e disse que hoje não há mais a 98 

obrigatoriedade de fazer o certificado na PROEC. A sugestão é que os cursos poderiam fazer o próprio controle ou ficar a 99 

critério do curso como irá emitir esses certificados com autonomia. O ideal seria fazer todo o procedimento pelo SIGAA, 100 

mas ainda não temos disponibilizado o módulo eventos para a UFCAT. O prof. Rogério expôs o exemplo do procedimento 101 

utilizado para a emissão de certificados pelo projeto de extensão Café Filosófico com uso do site Filosofia no Cerrado e 102 

levantou a questão sobre a necessidade ou não do número dos registros na PROEC. Cacildo reforçou a autonomia de cada 103 

curso para adotar seu critério para emissão de certificados mais adequado. O prof. Daniel Alves também foi favorável à 104 

descentralização da emissão de certificados, mas destacou que existem duas questões distintas: uma delas é gerar o 105 

certificado e a outra é o registro desse. O prof. Daniel Alves foi favorável a que se faça todo o procedimento via SIGAA. 106 

Defendeu uma centralização pelo menos no que diz respeito à emissão dos registros dos certificados. O prof.  Daniel 107 

Guimarães relatou sua experiência na UFMT como parâmetro. O prof. Daniel Guimarães concordou com o prof. Daniel 108 

Alves sobre a necessidade de emissão dos certificados via sistema SIGAA autenticado pela Universidade. Cacildo lembrou 109 

que o sistema SIGAA permite a emissão dos certificados, mas apenas para a equipe que participa do projeto e que não 110 

existe o módulo eventos nesse sistema. Para fazer site se usa o SIEC2. A UFCAT teria que comprar o módulo “evento”. A 111 

profa. Maria do Carmo também concordou com a descentralização, mas levantou a dúvida de como oficializar essas 112 

certificações. Acredita que seria difícil a deliberação desse assunto para essa reunião. A profa. Michele ressaltou que a 113 

logomarca da UFCAT está em fase de estudos. A profa Michele concordou com a descentralização, mas questionou se 114 

temos a ferramenta necessária para que isso ocorra hoje da melhor maneira possível. A profa. Neila disse que teremos essa 115 

ferramenta em breve. Cacildo sugeriu pensar em outra opção que não seja o SIGAA e que criem sites que possam produzir 116 

esses certificados. Os livros ficariam na PROEC por enquanto. O prof. Rogério explicou como é o funcionamento do site 117 

www.filosofianocerrado.org para servir de exemplo para os demais membros. Cacildo sugeriu que os membros pesquisem 118 

sites gratuitos para que possam ser utilizados para serem discutidos na próxima reunião. Prof. Daniel Guimarães sugeriu a 119 

criação de um site PROEC e consultar os responsáveis pela parte de sistemas da UFCAT. Cacildo apontou para a 120 

possibilidade de utilizarmos o sistema SIEC2 utilizado pela UFG. O prof. Ulysses entendeu que essa é uma discussão 121 

embrionária e que não precisaríamos definir no momento por estarmos numa fase de transição. Cacildo sugeriu que essa 122 

discussão fosse retomada na próxima reunião e reforça o sistema SIEC2 como opção momentânea. Cacildo se propôs a se 123 

qualificar sobre o uso do SIEC2 e organizará uma apresentação para mostrar os membros sobre uma posterior decisão na 124 

próxima reunião. O prof. Daniel Guimarães também se propôs a fazer um estudo sobre essa questão e sugeriu uma reunião 125 

com os responsáveis pela parte de sistema da UFCAT. O prof. Rogério informou que a live SOS Músicos acabara de ser 126 
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cancelada por motivos de segurança, de acordo com o parecer da profa. Letícia do curso de Medicina, responsável pelo 127 

Comitê de Segurança Sanitária. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta e oito 128 

(16h48min), com treze (13) membros presentes e eu, Rogério Bianchi de Araújo, lavrei a presente ata que, após lida e 129 

aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes.__________________________________________________ 130 

Pró-reitora: Neila Coelho de Sousa ______________________________________________________________________ 131 

Membros:  132 

Daniel Alves _______________________________________________________________________________________ 133 

Ana Paula Novais Pires Koga __________________________________________________________________________ 134 

Mário Godinho Júnior ________________________________________________________________________________ 135 

Maria do Carmo Morales Pinheiro ______________________________________________________________________ 136 

Daniel da Silveira Guimarães __________________________________________________________________________ 137 

Maria Paulina de Assis _______________________________________________________________________________ 138 

Michelle da Silva Borges _____________________________________________________________________________ 139 

Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________________________ 140 

Wanderlei Malaquias Pereira Junior _____________________________________________________________________ 141 


