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

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

 

Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e oito minutos (14h08min), 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 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, profa. Juliana Bernardes Borges da Cunha, suplente do Prof. Daniel da Silva Guimarães - Unidade 5 

Acadêmica de Matemática e Tecnologia, profa. Michelle da Silva Borges – Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios, prof. 6 

Ulysses Rocha Filho - Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, prof. Wanderlei Malaquias Pereira Junior – Unidade 7 

Acadêmica de Engenharia, Profa. Tânia Maia Barcelos, suplente da profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro – Unidade 8 

Acadêmica de Biotecnologia, Profa. Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de Educação, Prof. Mário Godinho Júnior 9 

– Unidade Acadêmica de Química, Profa. Ana Paula Novais Pires Koga – Unidade Acadêmica de Geografia, Bibliotecário 10 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa – Biblioteca Prof. José Cruciano de Araújo, Auxiliar Administrativa Jackeline Jennifer 11 

Esteva Rezende – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito à fala, Diretor Pro Tempore de Extensão Cacildo 12 

Galdino Ribeiro – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito à fala, Diretor Pro Tempore de Cultura Prof. 13 

Rogério Bianchi de Araújo – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito à fala. Não participou, mas justificou 14 

a ausência: Prof. Domingos Lopes da Silva Junior – Unidade Acadêmica de Física. A reunião apresentou como pauta: 15 

Informes; Aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 18/06/2020; Discussão e procedimentos sobre a elaboração de 16 

certificados de extensão e cultura na UFCAT. Havendo quórum, a pró-reitora iniciou a reunião agradecendo a presença da 17 

Rosângela Divina de Sousa Santana, Analista de Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Goiás-UFG, 18 

convidada para apresentar à Câmara de Extensão e Cultura da UFCAT as ferramentas disponibilizadas no SIEC 2, para a 19 

elaboração de sites para eventos e projetos de extensão e/ou cultura. Posteriormente, informou que: o Congresso de Pesquisa, 20 

Ensino e Extensão – CONPEEX, realizado na UFCAT, teve seu nome alterado para Congresso de Ensino, Pesquisa e 21 

Extensão – CEPEx, no intuito de distingui-lo do evento de mesma natureza realizado pela UFG; a 1ª Mostra de Extensão da 22 

Universidade Federal de Catalão será feita no 1º CEPEx; todas as atividades do 1º CEPEx serão realizadas online por causa 23 

da pandemia do COVID-19; devido aos poucos recursos tecnológicos e de pessoal na UFCAT, as apresentações de trabalhos 24 

serão restritas aos acadêmicos que possuem bolsas ou são voluntários em algum programa da UFCAT; as pró-reitorias de 25 

ensino, pesquisa e extensão da UFCAT ficarão responsáveis pela organização de suas respectivas mostras de trabalhos no 26 

CEPEx; o 1º CEPEx, com o tema “Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira”, acontecerá entre os dias 27 27 

e 29 de outubro de 2020, conforme sugestão temática da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; acontecerá o XI 28 

Seminário Regional de Extensão da Região Centro-Oeste – SEREX, na modalidade remota, entre os dias 04 e 06 de novembro 29 

de 2020; a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás - PROEC-UFCAT recebeu quatorze (14) 30 

trabalhos para a avaliação interna, realizada pela Comissão composta por Cacildo e Jackeline, para concorrerem às vagas de 31 

apresentação no SEREX, representado a UFCAT. Na sequência, o prof. Rogério informou que: a Rede de Cultura das 32 

Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Goiás – IPES-GO foi oficialmente criada, após a assinatura do Termo 33 

de Cooperação entre as instituições envolvidas; a IPES-GO está criando uma plataforma para a publicação de uma agenda 34 

cultural das atividades culturais de Goiás; haverá a realização da Caravana Cultural online, formada por mesas-redondas, 35 

workshops, debates etc., datas: 25 a 27/09, 09 a 11/10, 23 a 25/10 06 a 08/11, 20 a 22/11 e 04 a 06/11. Ao finalizar, o prof. 36 

Rogério solicitou a inclusão de um ponto de pauta na reunião, acerca de a elaboração de uma carta à prefeitura municipal de 37 

Catalão, manifestando apoio aos artistas de catalão que estão impossibilitados de trabalharem devido ao COVID-19, de modo 38 

a incentivar a prefeitura quanto ao repasse da verba da Lei Emergencial de Cultura aos referidos artistas. O assunto foi 39 

incluído na pauta da reunião após a votação dos dez (10) conselheiros presentes, unanimemente a favor. A profa. Neila pediu 40 

que o último ponto de pauta da convocação fosse antecipado para que a Rosângela pudesse fazer a apresentação do SIEC 2 41 

e fosse liberada. Não houve nenhuma objeção dos membros da câmara. Na sequência a profa. Neila solicitou ao Cacildo para 42 

que apresentasse o ponto de pauta e conduzisse a apresentação da Rosângela. Cacildo esclareceu que o SIEC 2 é um sistema 43 

da UFG, utilizado na elaboração de sites para eventos e projetos de extensão e cultura, bem como na emissão de certificados 44 

dos participantes dos eventos. A Rosângela fez a apresentação do sistema e respondeu aos questionamentos dos membros da 45 

câmara. Posteriormente, Cacildo garantiu que o SIEC 2 atende às necessidades da UFCAT quanto à emissão dos certificados 46 

dos eventos e acrescentou que é possível emitir os certificados dos projetos de extensão e cultura pelo SIGAA. Cacildo 47 

destacou que ele e a Jackeline participaram de uma reunião online com a empresa responsável pelo SIGAA, na qual puderam 48 

conhecer o módulo eventos. O mesmo disse que a UFCAT fará a compra do módulo eventos e que a ferramenta estará 49 

disponível para uso até o início do próximo ano. A profa. Neila abriu um momento para discussão e perguntas. A Profa. 50 

Maria Paulina disse que para fazer qualquer evento será necessário a elaboração de algum site, portanto será bom utilizarmos 51 

alguma ferramenta da instituição. Cacildo observou que o CONPEEX da UFG utiliza o SIEC 2 para elaborar o site e realizar 52 

o evento. A profa. Juliana reiterou que, conforme a experiência que se tem no envio de trabalhos e na realização de eventos 53 

como o CONPEEX e tendo em vista a quantidade dos participantes do evento, o SIEC 2 seria a melhor escolha para a emissão 54 

de certificados dos eventos da UFCAT. Cacildo ressaltou que a UFCAT poderá utilizar o SIEC 2 até o momento em que 55 

ocorrer a migração das informações da UFCAT para o SIGAA independente da UFG. A profa Neila apresentou duas 56 

propostas a serem votadas: 1– manter a emissão de certificados com os registros nos livros da PROEC-UFCAT ou emitir os 57 

certificados pelo SIEC2 até a compra do módulo eventos do SIGAA; 2 – emitir os certificados com registros nos livros da 58 

PROEC-UFCAT até o dia 13 de setembro de 2020 e depois desta data emitir os certificados dos eventos somente via SIEC 59 

2, com a elaboração do site do evento, e emitir os certificados dos projetos de extensão e/ou cultura via SIGAA. Os dez (10) 60 

membros votaram a favor da proposta 2. Em seguida, a profa. Neila conduziu a reunião à aprovação da ata da reunião do dia 61 

18/06/2020. A profa. Michelle solicitou a alteração de seu nome, pois estava escrito com uma letra l. A profa. Juliana, a 62 
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pedido do Prof. Daniel da Silveira Guimarães, solicitou que uma fala deste fosse alterada, tendo em vista que a escrita não 63 

ficou conforme havia dito no dia da reunião da referida ata. Os membros da reunião entenderam que a retificação alteraria 64 

totalmente o texto redigido, bem como o sentido da fala. Assim, a profa. Juliana sugeriu que a ata fosse aprovada na próxima 65 

reunião para que o prof. Daniel da Silveira Guimarães pudesse justificar a alteração da redação do documento. O prof. 66 

Rogério, redator da ata em questão, se comprometeu em ouvir novamente a gravação da reunião para conferir a fala do prof. 67 

Daniel da Silveira Guimarães e poderem aprovar o documento com o texto evidenciado. Os membros da câmara concluíram 68 

que a ata será aprovada na próxima reunião, de acordo com a solicitação da profa. Juliana. A profa. Neila seguiu para o último 69 

ponto de pauta. O prof. Rogério explicou a importância da universidade se manifestar a favor da cultura da cidade, 70 

especificamente a favor dos artistas, colocando a UFCAT a disposição da Diretoria Municipal de Cultura de Catalão. Após 71 

alguns membros da câmara exporem suas posições a favor da solicitação do prof. Rogério, a profa. Neila sugeriu que fosse 72 

feita uma consulta à reitoria da UFCAT para verificar a melhor maneira de fazer uma carta ou documento para expressar o 73 

apoio da UFCAT. Cacildo acrescentou que os membros pudessem votar para decidirem se a câmara está de acordo com a 74 

proposta de o prof. Rogério fazer a carta, encaminha-la à reitoria da UFCAT para se ter a anuência da universidade e somente 75 

depois envia-la à prefeitura municipal de Catalão. Esta proposta foi aprovada com nove (09) votos a favor, manifestados 76 

pelos nove (09) membros presentes no momento da votação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis 77 

horas e cinquenta e cinco (16h55min), com nove (09) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata 78 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. ____________________________________ 79 

Pró-reitora: Neila Coelho de Sousa ______________________________________________________________________ 80 

Membros:  81 

Daniel Alves _______________________________________________________________________________________ 82 

Ana Paula Novais Pires Koga __________________________________________________________________________ 83 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa ________________________________________________________________________ 84 

Mário Godinho Júnior ________________________________________________________________________________ 85 

Tânia Maia Barcelos _________________________________________________________________________________ 86 

Juliana Bernardes Borges da Cunha _____________________________________________________________________ 87 

Maria Paulina de Assis _______________________________________________________________________________ 88 

Michelle da Silva Borges _____________________________________________________________________________ 89 

Rogério Bianchi de Araújo____________________________________________________________________________ 90 

Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________________________ 91 

Wanderlei Malaquias Pereira Junior _____________________________________________________________________ 92 


