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

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez minutos (14h10min), 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), Edir de Paiva Bueno (IGEO), Fabiana Jordão Martinez (INHCS), Jocélia Pereira de Carvalho
Oliveira (UAEQ), Karlla Vieira do Carmo (IBIOTEC), Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC), Michelle da Silva Borges
(CGEN), Ulysses Rocha Filho (UAELL) e Domingos Lopes da Silva Junior (suplente UAEF); Cacildo Galdino Ribeiro,
Coordenador de Cultura da Regional Catalão e Pedro Augusto Amorim Franco, representante dos Órgãos Suplementares. A
professora  Maria Paulina  de Assis,  presidente  da CAEX da Unidade Acadêmica  de Educação  justificou sua  ausência.
Estavam presentes, com direito a voz, a servidora municipal Magnólia Bezerra de Medeiros, lotada na Coordenação de
Extensão e Cultura, e o professor Thiago Porto de Almeida Freitas, coordenador do III CONPEEX da Regional Catalão.
Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião solicitando a aprovação das atas das reuniões dos dias 06/10/2017 e
23/03/2017, enviadas por e-mail anteriormente, para apreciação; foi aprovada a ata da reunião ordinária do dia 06/10/2016
e, a pedido do professor Márcio Rocha, ajuste da ata da reunião extraordinária do dia 23/03/2017. Seguindo a pauta, o
Coordenador  de  Cultura,  Cacildo  Galdino  Ribeiro,  discorreu  sobre  as  atividades  desenvolvidas  durante  a  Calourada
Cultural  de 2017, com o apoio da Direção, representada pela Coordenação de Extensão e Cultura.  Na sequência,  nos
informes gerais,  a palavra foi dada ao coordenador do III CONPEEX, professor Thiago Porto de Almeida Freitas,  que
iniciou apresentando o tema desta terceira edição, baseado na Semana Nacional  da Ciência e Tecnologia de 2017: “A
Matemática está em tudo”, salientando a ocorrência de dois eventos internacionais da Matemática ainda este ano; falou
sobre  a  padronização  da  identidade  visual  institucional  do  evento,  proposta  pela  PROEC-UFG,  discorreu  sobre  o
planejamento e programação do evento, que acontecerá no período de vinte e três a vinte e seis de outubro de 2017, cuja
equipe  organizadora  aguarda  sugestões  para  oficinas  e  minicursos  das  Unidades  Acadêmicas  Especiais  da  Regional
Catalão, até o próximo dia dezenove de junho; salientou, ainda, que durante o III CONPEEX, no dia vinte e cinco de
outubro, será realizada a Feira de Profissões.  Em seguida,  a presidente falou sobre o fluxo de aprovação de ações de
extensão no SIGAA-Módulo Extensão, colocando em pauta a continuidade da emissão de parecer pela CEC durante a
avaliação de ações de extensão; Cacildo informou que tal procedimento não é uma determinação fechada e ponderou que
caso os presidentes das CAEX’s avaliem como necessário rever a emissão de parecer pela CEC, que indicassem tal aspecto
como ponto de pauta a ser discutido e votado novamente em uma próxima reunião, e caso aprovado, deveria ser seguido
criteriosamente por todos os presidentes das CAEX’s. A presidente Lana apresentou a ocorrência de problema no processo
de avaliação das ações de extensão pelos presidentes da CAEX da UAE de Química e UAE de Física em decorrência do
não desmembramento do IFQ no sistema da UFG, questão esta que deve ser resolvida no Departamento de Pessoal da
UFG; ainda sobre o fluxo de avaliação de ações de extensão no SIGAA-Módulo Extensão, a presidente Lana explicou que
apenas o Chefe da UAE pode devolvê-las ao proponente para ajuste e que o suplente do presidente da CAEX não possui
acesso para avaliá-las. O professor Márcio sugeriu a adequação do modelo do parecer da CEC aos itens de avaliação que
constam no Sistema SIGAA-Módulo Extensão, sugestão aceita pela presidente Lana, que solicitará à PROEC formas mais
eficientes de avaliação de projetos e, ainda, sugeriu que cada UAE formasse uma comissão interna com, no mínimo, três
integrantes,  formada  pelo Presidente  da CAEX,  pelo Chefe  da Unidade e  mais  um,  para emitir  parecer  das ações  de
extensão  dos projetos,  além do parecer  da CEC.  Cacildo  solicitou  que,  após  definida  a  comissão  de  pareceristas  das
Unidades, fossem encaminhados, à CEC, os nomes e contatos dos membros para disponibilizar na página da CEC. As
professoras Fabiana Jordão e Karlla Vieira indagaram a respeito do prazo mínimo que o presidente da CAEX possui para
avaliar uma ação no SIGAA, indagação esta decorrente de cobrança, por parte de coordenadores de projetos, na rapidez da
avaliação de suas ações. A presidente propôs que tal questão fosse discutida como ponto de pauta da próxima reunião. O
professor Márcio solicitou à presidente da reunião que, após sua participação nas reuniões da Câmara Superior de Extensão
e Cultura da UFG, elaborasse e encaminhasse uma memória para os membros da Câmara Regional, solicitação esta que foi
acatada. Dando sequência à pauta, a presidente Lana repassou informações sobre o I Simpósio de Extensão e Cultura que
acontecerá na Regional Goiânia, nos próximos dias trinta e trinta e um de agosto, com a temática sobre ética, metodologia e
internacionalização  da Extensão,  priorizando  sua  qualidade  e  produção;  em seguida,  informou sobre  a  publicação  do
primeiro Boletim de Extensão e Cultura de 2017 e a possibilidade de se fazer uma revista eletrônica de Extensão e Cultura
na Regional Catalão, uma proposta bem vista pelos membros da Câmara. Por fim, como último item da pauta, a presidente
Lana  apresentou  um  resumo  das  demandas  da  Regional  Catalão,  definidas  em uma  reunião  de  equipe  gestora,  para
apresentar aos candidatos à Reitoria da UFG durante o debate que acontecerá no dia primeiro de junho, entre as quais se
destaca a “Reitoria  Itinerante”,  assim como reuniões de Câmara Superior e atividades culturais itinerantes,  nas demais
Regionais da UFG, enfatizando que a eleição acontecerá no próximo dia vinte e oito de junho. Nada mais havendo a tratar,
a reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos (16h50min) 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 _______________________________________________________________________
Coordenador de Cultura: Cacildo Galdino Ribeiro __________________________________________________________
Membros: 
Antonio Nilson Zamunér Filho _________________________________________________________________________
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Domingos Lopes da Silva Junior ________________________________________________________________________
Edir de Paiva Bueno __________________________________________________________________________________
Fabiana Jordão Martinez ______________________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________________________
Karlla Vieira do Carmo _______________________________________________________________________________ 
Márcio Roberto Rocha Ribeiro _________________________________________________________________________
Michelle da Silva Borges ______________________________________________________________________________
Pedro Augusto Amorim Franco _________________________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho __________________________________________________________________________________
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