
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA SEIS DE JULHO DE DOIS MIL E DEZESSETE

Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte minutos (14h20min), na sala 108 do
Bloco Administrativo na Regional  Catalão/UFG, reuniram-se em sessão ordinária os membros da Câmara Regional de
Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Extensão e Cultura, professora Drª. Lana
Ferreira  de Lima.  Compareceram à reunião os seguintes  membros  da Câmara,  presidentes  da CAEX:  Antonio Nilson
Zamunér  Filho (FENG),  João Donizete  Lima (IGEO), Fabiana Jordão Martinez (INHCS),  Jocélia Pereira  de Carvalho
Oliveira (UAEQ),  Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC), Maria Paulina de Assis (UAEE), Michelle da Silva Borges
(CGEN) e Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (UAEF); a presidente em exercício da CAEX da Unidade Acadêmica de
Biotecnologia – IBIOTEC – Karlla Vieira do Carmo e o presidente da CAEX Unidade Acadêmica de Letras e Linguística _
UAELL – Ulysses Rocha Filho, justificaram ausência. Estava presente, com direito a voz, a servidora municipal Magnólia
Bezerra de Medeiros,  lotada na Coordenação de Extensão e Cultura.  Havendo quórum,  a presidente iniciou a reunião
solicitando, conforme item 1 da pauta, a aprovação das atas das reuniões dos dias 23/03/2017 e 18/05/2017, enviadas por e-
mail para apreciação; foi aprovada a ata da reunião extraordinária do dia 23/03/2016 e, a pedido do professor Márcio
Rocha, foram solicitados alguns ajustes da ata da reunião ordinária do dia 18/05/2017. A presidente Lana apresentou o
professor  João Donizete Lima  como presidente da CAEX da UAE-IGEO, em substituição ao professor Edir de Paiva
Bueno, que assumiu o cargo de suplente, em decorrência de problemas de acesso deste ao Sistema SIGAA-Extensão, por
não possuir matrícula SIAPE, assim como todos os docentes da UFG que são servidores públicos municipais. Seguindo a
pauta,  no seu item 2,  foi  discutido  o  prazo limite  para a  avaliação  de ações  de extensão e  cultura  no SIGAA,  pelos
presidentes das CAEX e Chefes das Unidades, sendo proposto e acatado pelos membros da Câmara, o prazo de quinze dias,
a partir do recebimento do parecer da CEC; ainda sobre o fluxo do processo de avaliação de ações de extensão, foi sugerida
a criação de um fluxograma que apresente o “passo a passo” para a avaliação das ações de extensão, o qual deverá ser
repassado pelos presidentes das CAEX aos docentes de suas respectivas UAEs e amplamente divulgado por todos, para
cumprimento efetivo do fluxo de aprovação das ações. Sobre o processo de avaliação de ações de extensão no SIGAA-
Extensão pelos presidentes de CAEX, foi orientado pela PROEC que apenas o Presidente da CAEX da Unidade na qual
está lotado(a) o(a) coordenador(a) da ação é que deve avaliar as ações, os presidentes da CAEX e chefes de outras UAEs
devem desconsiderar a indicação de avaliação. Ainda no item 2 da pauta, foi debatida a questão dos critérios de avaliação
de ações de extensão e cultura, cuja pontuação indicada no SIGAA-Extensão não apresenta uma diretriz comum para todos
os avaliadores e o entendimento dos itens de avaliação se apresenta de forma subjetiva; a presidente da reunião informou
que solicitou à PROEC um material  explicativo de cada critério utilizado no processo de avaliação das ações, com a
finalidade de melhor orientar os presidentes da CAEX; ainda nessa discussão, a presidente Lana sugeriu que a Câmara
Regional de Extensão da Regional Catalão desenvolva seus próprios critérios de avaliação, baseados nos itens de avaliação
do SIGAA e, posteriormente, apresente-os à PROEC; a partir disso, adequar o parecer da CEC, aproveitando os itens
técnicos já existentes, remontando-o aos critérios de avaliação de ações de extensão e cultura no SIGAA-módulo extensão.
Na sequência, no item 3 da pauta, nos informes da Coordenação de Cultura, foram apresentados os projetos apoiados pela
Coordenação de Extensão e Cultura da Regional Catalão entre os meses de maio e junho de 2017: participação no projeto
Música no Campus – Show do Lenine, no dia 13 de junho, em que a CEC conseguiu o microônibus da Regional Catalão e
levou à Regional Goiânia trinta pessoas, entre discentes, docentes e técnicos administrativos; apoio na organização da peça
teatral “Juca” e no 1º Teciarte, evento do Instituto Federal Goiano. Nos informes da Coordenação de Extensão, a presidente
Lana  repassou  o  resultado  final  da seleção  do Programa  de Bolsas  de Extensão  e  Cultura  –  PROBEC 2017/18 e  do
Programa de Voluntários de Extensão e Cultura – PROVEC 2017/18, surgindo a discussão acerca da importância  dos
coordenadores de projetos de extensão apelarem a recursos, caso considerassem que seus projetos foram mal avaliados; na
Regional Catalão concorreram trinta projetos, dos quais foram contemplados oito projetos com bolsas na primeira etapa,
referentes  às  oito  Unidades  Acadêmicas  Especiais  que  encaminharam  projetos  e  cinco  projetos  na  segunda  etapa,
perfazendo um total de treze projetos de extensão contemplados com bolsas PROBEC e dezessete projetos apenas com
voluntários PROVEC; salientou que o projeto melhor pontuado na segunda etapa, em toda a UFG, foi da Regional Catalão,
destacando-a entre todas as regionais, em termos de qualidade e elaboração de ações de extensão e cultura; seguindo, a
presidente Lana discorreu sobre a forma como os discentes serão indicados para serem bolsistas e voluntários dos projetos
contemplados no Programa: os alunos devem acessar o Portal Discente no SIGAA e registrar o interesse em participar de
determinado projeto, atentando ao fato de que, caso o projeto não tenha discente inscrito até a data de indicação proposta no
edital,  perde  a  bolsa;  após  a  inscrição,  serão  selecionados  pelos  respectivos  coordenadores:  um  bolsista  e  até  sete
voluntários  para cada projeto  PROBEC e até  sete  voluntários  para cada projeto  PROVEC.  Na  sequência  da  pauta,  a
presidente Lana repassou os informes sobre a organização do 3º CONPEEX da Regional Catalão, evento coordenado pelo
Professor Thiago Porto, salientando a distribuição do repasse de verbas da UFG para todos os eventos institucionais, cuja
divulgação não é  devidamente  feita  pela instituição,  prejudicando as regionais do interior,  em detrimento da Regional
Goiânia; tal assunto foi amplamente discutido entre os membros da Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional
Catalão, decidindo-se pela elaboração e encaminhamento de um memorando à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG,
solicitando  um documento  oficial  que esclareça  e  especifique  as  verbas  oficiais  destinadas  aos eventos  da  UFG,  em
determinado período, e quais os critérios utilizados para a redistribuição de tais verbas entre as regionais. Ainda sobre a
organização do 3º CONPEEX, a presidente Lana atentou para a importância da ampla divulgação do período de envio de
trabalhos aos discentes e docentes, para que estes não percam o período e haja tempo para organização dos anais e demais
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detalhes da programação do evento; solicitou aos presidentes da CAEX que colaborem na divulgação em suas respectivas
Unidades.  Para finalizar,  no item 4 da pauta,  em assuntos  diversos,  a  presidente  Lana falou sobre  a  possibilidade do
agendamento de uma reunião extraordinária para discutir a criação de uma revista eletrônica da Coordenação de Extensão e
Cultura da Regional Catalão, contando com a colaboração de todos da Câmara; informou sobre a publicação do próximo
Boletim  de  Extensão  e  Cultura,  previsto  para  o  mês  de  setembro,  cujas  temáticas,  entre  outras,  serão  a  ética  e  a
curricularização  da extensão  e  que espera  contar,  também,  com a ajuda  dos membros  da  Câmara  para  divulgarem e
solicitarem aos  coordenadores  de  ações  de  extensão  de  suas  Unidades  que  desejem divulgar  seus  projetos,  para  que
participem na elaboração do Boletim,  enviando artigos sobre suas ações de extensão e cultura  para serem publicados;
apresentou,  também,  como opção de espaço para divulgação de produção de extensão,  a Rede Nacional  de Extensão
(RENEX) de iniciativa dos Pró-reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX) cujo site está
hospedado na página da UFMG e no qual são divulgados eventos nacionais e internacionais, projetos e ações, chamadas
para revistas,  que são produções interessantes aos extensionistas;  ainda na discussão sobre espaços para divulgação de
trabalhos de extensão, o professor João Donizete fez referência a um edital de apoio a publicação para o ano de 2017,
enviado pela UFG e sugeriu a criação de um e-book com os melhores trabalhos apresentados no CONPEEX, premiados
pela UFG, sendo apoiado por todos os demais, que concordaram com a questão de que, de alguma forma, os projetos
premiados devem ser divulgados; o professor Antonio relatou que já havia sido pensado uma parceria com a Revista de
Extensão  da UFG para ser  publicada  um edição especial  com os melhores  trabalhos  apresentados  no  CONPEEX da
Regional Catalão, nesse sentido sugeriu à presidente que entrasse em contato com a PROEC para ver essa possibilidade;
caso não seja possível tal ação, a professora Maria Paulina sugeriu a publicação desses trabalhos no primeiro número da
revista de extensão da Regional Catalão prevista para ser criada.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e vinte e cinco minutos (16h25min) e eu, Magnólia Bezerra de Medeiros, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. ___________________________________
Presidente: Lana Ferreira de Lima _______________________________________________________________________
Membros: 
Antonio Nilson Zamunér Filho _________________________________________________________________________
João Donizete Lima __________________________________________________________________________________
Fabiana Jordão Martinez ______________________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________________________
Márcio Roberto Rocha Ribeiro _________________________________________________________________________
Michelle da Silva Borges ______________________________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________________________
Maria Paulina de Assis ________________________________________________________________________________
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