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Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas e vinte minutos (14h20min), 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: Profa. Ana Paula Novais Pires Koga – Unidade 4 

Acadêmica de Geografia, prof. Daniel Alves - Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, prof. Daniel da Silveira 5 

Guimarães - Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia, Prof. Domingos Lopes da Silva Junior – Unidade Acadêmica 6 

de Física, profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro – Unidade Acadêmica de Biotecnologia, Profa. Maria Paulina de Assis – 7 

Unidade Acadêmica de Educação, Prof. Mário Godinho Júnior – Unidade Acadêmica de Química, profa. Michelle da Silva 8 

Borges – Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios, prof. Ulysses Rocha Filho - Unidade Acadêmica de Letras e 9 

Linguística, prof. Wanderlei Malaquias Pereira Junior – Unidade Acadêmica de Engenharia, Bibliotecário Márcio Luiz 10 

Fernandes Barbosa – Biblioteca Prof. José Cruciano de Araújo, profa. Tânia Maia Barcelos – suplente da profa. Maria do 11 

Carmo Morales Pinheiro, com direito a fala, Auxiliar Administrativa Jackeline Jennifer Esteva Rezende – Pró-reitoria de 12 

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

de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito a fala. A reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da 14 

reunião extraordinária do dia 18/06/2020 – PROEC-UFCAT; Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 13/08/2020 – 15 

PROEC-UFCAT, Discussão e aprovação de minuta da Resolução que Regulamenta a Inserção das Atividades Curriculares 16 

de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Catalão – UFCAT, 17 

Composição da Comissão de Elaboração da Resolução de Extensão e Cultura da UFCAT. Havendo quórum, a pró-reitora 18 

iniciou a reunião informando sobre a realização do 1º CEPEx – Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão – UFCAT, na 19 

modalidade remota, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2020, com o tema Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência, 20 

brasileira e ressaltou que excepcionalmente nesta edição do evento as apresentações de trabalhos serão restritas aos alunos 21 

da UFCAT participantes de programas de bolsas, voluntariados ou estágios. Posteriormente a pró-reitora justificou a ausência 22 

do Diretor Pro Tempore de Cultura da UFCAT, Prof. Rogério Bianchi de Araújo, pois o mesmo estava participando do Fórum 23 

de Gestão Cultural da Instituições de Ensino Superior (FORCULT). Em seguida Cacildo informou que a PROEC-UFCAT 24 

recebeu quatorze (14) projetos para serem avaliados pela Comissão Interna da PROEC-UFCAT, e posteriormente, se 25 

aprovados, serem submetidos à avaliação da Comissão de Avaliação de Trabalhos do XI SEREX – Seminário Regional de 26 

Extensão Universitária do Centro Oeste, e poderem ser apresentados no referido evento. Na sequência, passou-se para o 27 

segundo ponto de pauta. A pró-reitora relatou que a aprovação da ata do dia 18/06/2020 não fora feita na reunião do dia 28 

13/08/2020, devido à ausência do prof. Daniel Guimarães, justificada por motivo de férias, o qual discordou do texto sobre 29 

a sua fala registrado na ata da reunião do dia 18/06/2020, por isso pedira a alteração do mesmo. A pró-reitora seguiu com a 30 

aprovação da ata e ao chegar na linha setenta e uma (71) passou a palavra ao prof. Daniel Guimarães para falar sobre as 31 

alterações solicitadas. O prof. Daniel Guimarães explicou que o texto registrado nas linhas setenta (71) e setenta e duas (72) 32 

talvez tenha sido feito de um recorde da fala dele, qual seja: “O prof. Daniel Guimarães afirmou que as Unidades têm que se 33 

responsabilizar para deliberar sobre aprovar ou não os projetos”. De acordo com o prof. Daniel Guimarães a fala dele partiu 34 

do anuncio que o Cacildo fez sobre a alteração do fluxograma de avaliações dos projetos de extensão da UFCAT, que a 35 

PROEC-UFCAT não faria mais a avaliação prévia dos projetos, passando esta atividade para o final do processo de avaliação 36 

dos projetos de extensão. Neste sentido, o prof. Daniel Guimarães relatou que quis dizer que a Unidade tem sua 37 

responsabilidade no processo de avaliar os projetos, por meio de um colegiado, o qual garante a aprovação ou reprovação 38 

dos projetos. Entretanto, a Unidade não tem que se responsabilizar pelas extensões, atividade atribuída à PROEC-UFCAT, e 39 

ainda sugeriu que os projetos deveriam passar pela Câmara de Extensão. Ele propôs que fosse incluída integralmente a fala 40 

dele, conforme transcrição da gravação da reunião. Cacildo disse que ouviu a gravação e que talvez a fala do prof. Daniel 41 

Guimarães não tenha sido registrada integralmente. O prof. Ulysses argumentou que a ata fora feita por uma pessoa que não 42 

estava presente na reunião para falar sobre o assunto, mas que o prof. Daniel Guimarães tinha encaminhado a transcrição 43 

completa do texto aos membros. Ele sugeriu duas possibilidades: alterar a ata do dia 18/06/2020, incluindo toda a fala do 44 

prof. Daniel Guimarães e aprová-la ou acrescentar as ressalvas e retificações na ata da presente reunião. Domingos 45 

acrescentou que deveria registrar a alteração na ata do dia 18/06/2020 e acrescentar a discussão na ata desta reunião. Cacildo 46 

sugeriu que o prof. Daniel Guimarães apresentasse uma proposta de texto para a alteração da ata do dia 18/06/2020 e que 47 

também fosse registrada na ata de hoje esta discussão. O prof Daniel Guimarães apresentou o seguinte texto, transcrito 48 

conforme a gravação da reunião do dia 18/06/2020: “A proposta é tirar a avaliação inicial, né Cacildo? Eu acho muito coerente 49 

porque por mais que você contribuía muito, se era projeto ou não, mas eu acho que quem tem o poder deliberativo para 50 

aprovar ou não o projeto é o colegiado, nem é a Caex. A Caex é uma comissão que sugere o colegiado se pode, se a Caex 51 

entende se é para aprovar ou não. Então, eu acho assim que, eu não gostava daquele formato, por mais que ajuda e contribuía, 52 

olha está faltando isso e está faltando aquilo, mas eu acho que as unidades têm que se responsabilizar pelo que está lá no 53 

projeto. Se ela aprovar um projeto que não está adequado, paciência, né? O colegiado tem o poder para deliberar sobre aprovar 54 

ou não, se aprovou algo que não está correto, paciência. Então eu acho que é bem acertada essa decisão. E é uma burocracia, 55 

pois o coordenador tem que enviar esse pdf, acho que foi acertado o que você está propondo” (sic). O texto foi acrescentado 56 

entre as linhas setenta e uma (71) e setenta e oito (78) na ata do dia 18/06/2020. A pró-reitora abriu a votação para aprovação 57 

da ata do dia 18/06/2020 com as alterações propostas pelo Prof. Daniel Guimarães. A ata foi aprovada por onze (11) votos. 58 

Na sequência, a pró-reitora colou a ata da reunião do dia 13/08/2020 para apreciação e votação, a mesma foi aprovada com 59 

onze (11) votos, sem qualquer alteração. A pró-reitora anunciou o quarto ponto de pauta, destacando que a minuta Resolução 60 

que Regulamenta a Inserção das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 61 

Graduação da Universidade Federal de Catalão – UFCAT, fora elaborada por uma comissão formada por ela, a profa. 62 
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Fernanda Ferreira Belo, o prof. Ismar da Silva Costa, profa. Maria Paulina Assis, prof. Wanderlei Malaquias Pereira Junior, 63 

profa. Maria Zenaide Alves, Assistente Administrativa Thais Aparecida dos Santos e o Diretor Pro Tempore de Extensão 64 

Cacildo Galdino Ribeiro. Acrescentou que alguns membros da comissão também participaram da elaboração da minuta da 65 

resolução da UFG – Universidade Federal de Goiás, e de discussões no FORPROEX – Fórum de Pró-reitores de Extensão, 66 

de modo que a comissão não partiu de uma construção do zero. A profa. Maria do Carmo apresentou algumas dúvidas: a 67 

aprovação final da resolução é pelo CEPEC – Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura? A tarefa da Câmara de 68 

Extensão da PROEC-UFCAT é para contribuir com alterações e ajustes ou de também aprovar a resolução? A pró-reitora 69 

respondeu que o CEPEC fará a aprovação da resolução e a Câmara de Extensão contribuirá e endossará o documento antes 70 

da aprovação definitiva da resolução. A profa. Maria do Carmo disse que observou que o texto da minuta é muito genérico e 71 

não possui especificidades que orientem os professores na elaboração dos Projetos dos Cursos, ainda questionou se será a 72 

PROEC-UFCAT ou a PROGRAD-UFCAT – Pró-reitoria de Graduação, responsável pela realização da curricularização da 73 

extensão na UFCAT. A pró-reitora disse que a minuta está genérica para permitir que os cursos tenham autonomia para as 74 

aplicações das particularidades de cada curso, também por causa do SIGAA, sistema que já está feito.  Ressaltou que a 75 

responsabilidade da realização da curricularização será da PROGAD-UFCAT, com o auxílio da PROEC-UFCAT. A profa. 76 

Tânia acrescentou que participa do NDE – Núcleo Docente Estruturante, do curso dela, e disse que o curso de Psicologia tem 77 

a carga horária total de cinco mil (5.000) horas, portanto teriam que incluir no currículo do curso mais quinhentas (500) horas 78 

de atividades de extensão, o que corresponderia os dez (10) por cento apresentados na minuta da resolução. A profa. Tânia 79 

reiterou as palavras da profa. Maria do Carmo quanto a minuta da resolução ser muito generalista e questionou: a resolução 80 

será no formato apresentado, com texto generalista? Haverá orientações para os cursos elaborarem os PPCs – Projeto 81 

Pedagógico de Curso? No item que diz sobre a carga horária mínima não ser executada exclusivamente em cursos e eventos, 82 

a palavra exclusivamente indica que os cursos que estabelecerão critérios para definir como as horas serão distribuídas nas 83 

atividades de extensão? Porque no artigo 5º diz que os docentes devem supervisionar os projetos coordenados por técnicos 84 

administrativos? A pró-reitora esclareceu que os discentes não podem fazer a carga horária de projetos de extensão somente 85 

em duas modalidades de extensão, seria uma maneira do aluno participar de projetos de extensão e não somente de eventos 86 

e cursos. Depois a pró-reitora disse que o técnico administrativo não pode orientar o aluno por uma questão de lei, a orientação 87 

está no campo do ensino. O prof. Daniel Guimarães acrescentou que na resolução do Conselho Nacional de Educação diz 88 

que o técnico administrativo não pode ser o orientador dos alunos. O prof. Daniel Alves apresentou a sua preocupação com 89 

o artigo 5º, parágrafo primeiro, que permite com que alunos de outros cursos contemplem a carga horária de extensão em 90 

qualquer curso, o que poderia convergir com os princípios que o curso tenha estabelecido em seu PPC. Deste modo o prof. 91 

Daniel Alves perguntou se no PPC do curso poderá ser estabelecido um filtro de quais as ações de extensão os alunos poderão 92 

participar na execução. A pró-reitora respondeu que os alunos poderão participar das ações de extensão do seu próprio curso 93 

e também de outros cursos, a exemplo das disciplinas de núcleos livres. Acrescentou que será possível os alunos participarem 94 

de ações de extensão de outras instituições de ensino superior. Cacildo atentou que a resolução permite que os cursos 95 

estabeleçam os seus próprios critérios para os alunos terem a liberdade de participarem de projetos de diferentes unidades. A 96 

profa. Maria do Carmo questionou o artigo 4º, parágrafo 3, o qual não parece claro quanto a participação dos alunos em 97 

projetos de extensão, se os alunos terão as horas curricularizadas somente quando participarem da equipe executora dos 98 

projetos ou se quando se inscreverem em projetos, por exemplo de luta, esportes etc, as horas serão aceitas? A pró-reitora 99 

afirmou que o aluno deve participar da equipe executora dos projetos para ter as horas validadas e concordou em rever o 100 

texto da minuta da resolução. A profa. Michelle acrescentou que no artigo 8º há um impeditivo que o aluno irá concluir o 101 

curso somente se concluir a carga horária de extensão no período que estiver fazendo o curso. A pró-reitora ressaltou que os 102 

pontos levantados serão levados para a Comissão de Curricularização avaliar e posteriormente apresentados na Câmara de 103 

Extensão e Cultura da UFCAT. O prof. Daniel Guimarães enfatizou a importância de orçamento para o desenvolvimento da 104 

extensão. O prof. Domingos ressaltou que o protagonismo do aluno no projeto de extensão permitirá que o mesmo aprenda 105 

com as experiências dentro dos projetos. A profa. Tânia destacou as muitas alterações que a resolução implicará, inclusive 106 

no campo operacional que envolve o sistema de registro dos projetos e das horas complementares no histórico do aluno. O 107 

prof. Daniel Guimarães acrescentou que serão necessárias outras discussões para definirem como as horas de extensão serão 108 

contabilizadas na carga horária dos professores, pois a carga horária em extensão do professor vai aumentar. Terminada a 109 

discussão, a pró-reitora disse que anotou as considerações de todos os membros que falaram para serem levadas para a 110 

comissão. Na sequência a pró-reitora passou para o último ponto de pauta, solicitando nomes para comporem a Composição 111 

da Comissão de Elaboração da Resolução de Extensão e Cultura da UFCAT. Foram nomeados os membros a seguir, com 08 112 

votos a favor: profa. Tania Maia Barcelos - titular, profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro – suplente; profa. Juliana 113 

Bernardes Borges da Cunha – titular, prof. Daniel da Silveira Guimarães – suplente; prof. Daniel Alves – titular, prof. Ismar 114 

da Silva Costa – suplente; profa. Neila Coelho de Sousa – presidente; Prof. Rogério Bianchi de Araújo e o secretário executivo 115 

Cacildo Galdino Ribeiro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e três minutos (17h03min), 116 

com oito (08) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada 117 

por mim e pelos membros presentes. 118 

Pró-reitora: Neila Coelho de Sousa 119 

Membros:  120 

Ana Paula Novais Pires Koga  121 

Daniel Alves  122 

Daniel da Silveira Guimarães  123 

Domingos Lopes da Silva Junior 124 

Márcio Luiz Fernandes Barbosa  125 
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Maria do Carmo Morales Pinheiro  126 

Maria Paulina de Assis  127 

Mário Godinho Júnior  128 

Michelle da Silva Borges  129 

Rogério Bianchi de Araújo 130 

Ulysses Rocha Filho  131 

Wanderlei Malaquias Pereira Junior  132 


