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

FEDERAL DE CATALÃO-UFCAT, REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE 

 

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

da 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. Antonio Nilson Zamuner Filho – Unidade Acadêmica de Engenharia, prof. Daniel Alves - 5 

Unidade Acadêmica de História e Ciências Sociais, Prof. Domingos Lopes da Silva Junior – Unidade Acadêmica de Física, 6 

Profa. Maria Paulina de Assis – Unidade Acadêmica de Educação, Prof. Mário Godinho Júnior – Unidade Acadêmica de 7 

Química, profa. Michelle da Silva Borges – Unidade Acadêmica de Gestão de Negócios, profa. Tânia Maia Barcelos – 8 

Unidade Acadêmica de Biotecnologia, prof. Ulysses Rocha Filho - Unidade Acadêmica de Letras e Linguística, Tradutor e 9 

Intérprete de Linguagem de Sinais Lucas Fernandes Eduardo Marques Santos – Núcleo de Acessibilidade, Auxiliar 10 

Administrativa Jackeline Jennifer Esteva Rezende – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito a fala, Diretor 11 

Pro Tempore de Extensão Cacildo Galdino Ribeiro – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito a fala, 12 

Diretor Pro Tempore de Cultura Rogério Bianchi de Araújo – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito a 13 

fala, Encarregado de Departamento Daniel dos Reis Simões – Pró-reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT, com direito a 14 

fala; Discente Karoline Martins de Lima – Representante dos Discentes, com direito a fala. A profa. Juliana Bernardes Borges 15 

da Cunha - Unidade Acadêmica de Matemática e Tecnologia, justificou a ausência e não foi representada pelo suplente - A 16 

reunião apresentou como pauta: Informes; Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 22/10/2020; Edital 17 

PROBEC/PROVEC 2021/2022. Havendo quórum, com nove (09) membros, a pró-reitora iniciou a reunião solicitando voz 18 

aos servidores da PROEC-UFCAT: Jackeline Jennifer Esteva Rezende, Cacildo Galdino Ribeiro, Rogério Bianchi de Araújo 19 

e Daniel do Reis Simões. Os membros presentes concordaram com a solicitação da pró-reitora. Em seguida a mesma 20 

informou: a aprovação da PLP 266/2020 na Câmara dos Senadores, a lei trata dos novos cargos para as universidades federais 21 

criadas em 2019 e seguirá para a Câmara dos Deputados para aprovação; a data do Seminário Fundamentos e Possibilidades 22 

para a Inserção Curricular da Extensão nos Cursos de Graduação, no dia 03 de fevereiro de 2020, via Youtube da PROEC-23 

UFCAT; a visita do ministro da Educação Milton Ribeiro à UFCAT, no dia 18 de dezembro de 2020, pela manhã, com 24 

público restrito devido à pandemia. Na sequência o Prof. Rogério informou que foi realizada a Assembleia Geral 25 

Extraordinária de Cultura no IV FORCULT – Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior, no 26 

dia 30 de novembro de 2020, na qual foram aprovados dois documentos importantes: Instrumento para Implementação de 27 

Política Cultural e Planos de Cultura nas Instituições Públicas de Ensino Superior e o Regimento do Fórum de Gestão Cultura 28 

das Instituições de Ensino Superior. Cacildo ressaltou que a PROEC-UFCAT continua assessorando as unidades na 29 

elaboração de projetos de extensão e também na realização de reuniões para sanar dúvidas sobre a curricularização da 30 

extensão; ainda falou sobre o edital que será lançado com o intuito de selecionar textos de projetos de extensão da UFCAT, 31 

com resultados, para serem publicados no primeiro livro da Extensão da UFCAT. Findados os informes, a pró-reitora seguiu 32 

com a apreciação da ata e a colocou em votação para aprovação. A mesma foi aprovada unanimemente com dez (10) votos. 33 

O próximo e último ponto de pauta referiu-se ao Edital PROBEC/PROVEC 2021/2022, neste momento a pró-reitora explicou 34 

que o número de bolsas poderá ser inferior a dezessete (17) devido ao corte de verba do governo federal, por isso, ela sugeriu 35 

que fosse alterado o número de meses de vigência do edital de doze (12) para dez (10), de modo a diminuir a quantidade de 36 

parcelas pagas aos bolsistas e manter a quantidade de projetos contemplados com bolsas: dezessete (17). A pró-reitora ainda 37 

sugeriu que a data de vigência do edital fosse alterada para iniciar em fevereiro de 2022 e ser concluído em dezembro de 38 

2022, deixando um intervalo de tempo sem pagar bolsas de agosto a dezembro de 2021 e o processo de avaliação e seleção 39 

dos projetos aconteceria no segundo semestre de 2021 e não no primeiro semestre do mesmo ano. Cacildo argumentou que 40 

em outros anos a vigência do edital iniciava no início do ano e terminava em dezembro, de maneira que diminuía os problemas 41 

e dúvidas dos coordenadores, alunos bolsistas e alunos voluntários quanto aos relatórios que finalizam as atividades dos 42 

alunos nos projetos. Karoline falou que o calendário das aulas de 2021 iniciará em janeiro, por isso, caso as bolsas de extensão 43 

sejam pagas a partir de março, os alunos deixarão de receber uma importante ajuda financeira. O prof. Antonio falou sobre o 44 

quanto é positivo que o projeto inicie e seja concluído no mesmo ano, entretanto manifestou a sua preocupação com a 45 

diminuição do número de bolsas ou de meses de pagamento da bolsa. O prof. Domingos disse que não seria bom diminuir o 46 

número de bolsas, pelo contrário, deveria aumentar o número de bolsas e manter a quantidade de meses pagos, como é feito 47 

com outras bolsas na universidade. O prof. Daniel Alves pontuou que não seria possível decidir sobre o número de bolsas e 48 

o calendário, tendo em vista as implicações que as decisões terão, como um intervalo de seis (06) meses sem o pagamento 49 

das bolsas e o fato de não se ter certeza quanto ao número de bolsas que serão disponibilizadas de acordo com o orçamento 50 

da universidade. A prof. Michelle sugeriu que o número de bolsas seja disponibilizado no edital, com a observação de que o 51 

número poderá ser alterado conforme a disponibilidade financeira da UFCAT e acrescentou que o período de vigência da 52 

bolsa deve ser mantido em doze (12) meses. A profa. Tânia questionou se seria necessário e urgente fazer as alterações de 53 

datas e quantidade de bolsas no edital de 2021, uma vez que a pandemia mudou a rotina das atividades da universidade, 54 

causando incertezas. A pró-reitora respondeu que não há urgência com as alterações do edital. Após as discussões os membros 55 

da Câmara entenderam que o edital deverá continuar como nos anos anteriores e que quaisquer alterações deverão ser feitas 56 

no momento em que as atividades da universidade estiverem mais tranquilas e não estivermos em pandemia do COVID-19. 57 

Assim a pró-reitora retirou a proposta de votação da última pauta, permanecendo Edital PROBEC/PROVEC 2021/2022, com 58 

o mesmo período de vigência dos anos anteriores, mesmo número de parcelas de bolsas e com o número de bolsas 59 

condicionado à disponibilidade financeira da UFCAT. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e 60 

cinquenta e um minutos (15h51min), com dez (10) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata 61 

que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. 62 
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