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

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e quatorze minutos (14h14min), 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 das CAEX: Antonio Nilson
Zamunér  Filho (FENG), Fabiana Jordão Martinez (INHCS),  João Donizete  Lima  (IGEO), Jocélia Pereira  de Carvalho
Oliveira (UAEQ), Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC), Maria do Carmo Morales Pinheiro (IBIOTEC), Maria Paulina
de Assis (UAEE), Michelle da Silva Borges (CGEN), Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (UAEF), Ulysses Rocha Filho
(UAELL) e Cacildo Galdino Ribeiro, Coordenador de Cultura da Regional Catalão. Estavam presentes, com direito a voz, a
servidora municipal  Magnólia  Bezerra de Medeiros e a  servidora  federal da UFG Jackeline  Jennifer  Esteva  Rezende,
lotadas  na  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura. Antes  de  dar  início  à  pauta,  a  presidente  da  sessão  apresentou,
informalmente a nova técnica federal Jackeline, lotada na CEC desde o dia quinze de janeiro deste ano, após muita luta na
busca por um servidor efetivo para esta coordenação; falou rapidamente sobre a Pró-reitora de Extensão e Cultura da UFG
da gestão 2018-2021, professora Lucilene Maria de Sousa, da Faculdade de Nutrição, cujo primeiro contato, via telefone,
comprometera-se a vir à Regional Catalão logo após a posse da nova direção desta regional e cujo diálogo gerara boas
expectativas quanto à convivência de trabalho na gestão; fez referência, também, ao novo Coordenador Geral de Extensão,
professor Emiliano Lôbo de Godoi, docente da Escola de Engenharia Civil da Regional Goiânia da UFG e ao Coordenador
de  Cultura,  mantido  o  professor  Eduardo  Meirinhos.  Havendo quórum,  a  presidente  iniciou  a  reunião;  em  pauta  a
aprovação das atas das reuniões dos dias 18/08/2016, 18/05/2017, 06/07/2017 e 05/10/2017; justificou que a ata da reunião
do dia 18/08/2016 estava sendo colocada para aprovação apenas nesta data, por não ter sido colocada para aprovação na
pauta de reuniões anteriores e por haver a necessidade dessa aprovação oficial em ata, enfatizando que a aprovação seria
apenas do texto do documento e não da pauta discutida naquela reunião, por isso, a ata deveria ser assinada pelos membros
presentes no momento da aprovação; a professora Maria do Carmo sugeriu ajuste na redação da ata do dia 05/10/2017,
referente à sua fala naquela reunião, sendo ajustado o texto no momento da reunião. Após repasse de todas as atas, com o
ajuste sugerido e corrigido, foram aprovadas por unanimidade, impressas e assinadas por todos os membros presentes. Na
sequência da pauta, ocorreu a apresentação do calendário anual de reuniões ordinárias da Câmara Regional de Extensão e
Cultura; os professores Paulo Eduardo e Maria do Carmo solicitaram alteração no calendário, chamando a atenção para a
data da reunião proposta para o mês de abril, que não daria na primeira quinta-feira do referido mês, conforme previsto pela
Coordenação de Extensão e Cultura, mas sim numa sexta-feira; após a alteração, o calendário foi aprovado e será enviado
oficialmente aos membros. Seguindo a pauta, passou-se à aprovação do relatório de gestão da CEC referente ao período
2014 a 2017; a presidente  Lana observou que a  CEC faz o relatório anual,  desde gestões  passadas e  o disponibiliza,
anualmente, na página oficial da Coordenação; salientou, que após a conclusão de dados do período de 2014 a 2017, foi
elaborado o relatório final de gestão, seguindo critérios exigidos pela Direção e encaminhado aos membros da Câmara
Regional de Extensão e Cultura, solicitando o parecer de todos sobre o seu conteúdo; Cacildo falou que o portfólio cultural
da CEC baseia-se nas atividades desenvolvidas na Regional Catalão desde o ano anterior à gestão atual, quando assumira o
cargo de Coordenador de Cultura  da CEC,  em 2013,  até  2017,  e  que este  portfólio  é  importante  para divulgação da
Regional  na  sociedade,  assim  como  serve  como  instrumento  na  busca  de  parcerias  para  projetos  culturais;  Lana
complementou que este portfólio vai compor o relatório geral que será entregue pela Direção da Regional Catalão, assim
como todas as atividades desenvolvidas pela CEC ao longo deste período e o relatório da INESSOL; continuando, Lana
citou alguns itens do conteúdo apresentado no relatório, inclusive as perspectivas de andamento de projetos já iniciados,
tais como a criação da revista eletrônica de extensão e cultura e a institucionalização da INESSOL, metas e projeções para
os próximos anos, que fortaleçam a questão da extensão em relação à qualidade das ações cadastradas; João Donizete
chamou a  atenção  sobre  o  brasão do governo  federal  que  compõe a  logomarca  da  UFG em documentos  oficiais  da
instituição, sugerindo substituí-lo por um modelo mais visível; continuando, falou sobre a função das atléticas dentro da
UFG, que atualmente assumem a função de centros acadêmicos, mas não são oficialmente reconhecidas, dessa forma, seria
importante pensar numa forma de encaixá-las como atividade de Extensão, tendo em vista que os alunos que fazem parte
das mesmas  já  atuam em projetos sociais,  sem formalização;  Antonio  complementou  falando  sobre as  atividades  das
empresas júnior da Engenharia,  que atuam em jogos estudantis,  mas que também possuem atividades sociais externas,
ressaltando que os alunos devem receber incentivo para continuar atuando neste sentido; Antonio citou como exemplo o
projeto Engenheiros do Bem, que atua em parceria com as atléticas e com grupos sociais da comunidade externa; Cacildo
sugeriu que cada Unidade incentive os docentes a cadastrarem projetos de cultura que incluam as ligas e atléticas, para que
as mesmas sejam institucionalizadas, sugerindo, ainda, que este tema seja pauta para uma próxima reunião, para que seja
realizada uma discussão mais profunda que estabeleça diretrizes que atinjam toda a Regional com o objetivo de incentivar
cadastro de projetos das atléticas, buscando experiências externas para oficializá-las; ainda sobre as sugestões ao relatório
de gestão, a professora Maria do Carmo chamou a atenção sobre a inclusão do nome da professora Renata Evangelista na
equipe, na introdução do documento, dando maior ênfase quanto à sua participação na gestão, mencionando o processo de
substituição na Coordenação de Extensão e Cultura, em 2016, sendo aceita a sugestão; seguiu falando sobre a implantação
da Incubadora INESSOL, descrita no relatório, lembrando que esta foi criada ainda na sua gestão como Coordenadora de
Extensão e Cultura da Regional Catalão, no período de 2011 a 2013, e que a relação da Incubadora com a CEC data deste
período, sendo, portanto, importante não perder dados da história, no sentido de firmar uma memória que corresponda aos
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fatos; a professora Maria Paulina explicou que a Incubadora Athenas, criada em 2011, possui caráter tecnológico, ao passo
que a INESSOL possui caráter social e está inserida na CEC; Cacildo falou que esses dados seriam conferidos e repassados
posteriormente; Lana observou que as sugestões foram providenciais, pois trata-se da memória da instituição, que deve ser
resgatada e apresentada com a máxima precisão; Cacildo informou que a elaboração deste relatório de gestão foi feita
baseada na revisão, resgate e reavaliação dos dados dos relatórios dos anos de 2014 a 2016 e que foi gratificante rememorar
todo o  trabalho  realizado durante  o período;  Lana  complementou,  observando que,  apesar  de todas  as mudanças  que
ocorreram, em decorrência, inclusive, das Unidades Acadêmicas Especiais assumirem algumas funções, antes realizadas
pela CEC, e por todas as dificuldades financeiras do período, foram realizados muitos projetos pela coordenação e, nesse
sentido, houve um processo muito rico na construção do relatório. Após as discussões e sugestões incluídas no relatório,
este  foi  aprovado  por  unanimidade  e  será  disponibilizada  a  versão  final  no  site  da  CEC.  Seguindo  a pauta,  sobre  a
constituição da comissão de criação da revista eletrônica de extensão e cultura da Regional Catalão, Lana relembrou a
reunião ocorrida no mês de setembro de 2017, com a presença da servidora da UFU responsável pela editora da revista de
extensão daquela instituição,  onde foram apresentadas as demandas necessárias  para a  criação da revista  na Regional
Catalão, ressaltando que desde aquele momento nada havia sido feito, por motivos diversos e que a primeira providência
seria a constituição de uma comissão para iniciar os trabalhos, estabelecendo algumas metas, levando em consideração a
questão do tempo para criação de uma revista, que não se dá de forma rápida, até se concretizar efetivamente, em 2019;
Cacildo considerou que em função da mudança de gestão surgiriam novas pautas e poderiam ocorrer, também, mudanças
na formação da Câmara, sendo, desse modo, interessante formar a comissão instituída pela Câmara, independente de ser
membro  desta,  posteriormente;  dispuseram-se  a  participar  da  comissão  para  criação da revista:  João Donizete,  Maria
Paulina,  Ulysses,  Maria  do Carmo,  Michelle  e  Lana.  Nos informes  da coordenação  de cultura,  Cacildo  falou sobre a
participação no edital FUNARTE para o qual encaminhou um projeto solicitando a doação de equipamentos de iluminação
cênica para equipar a Regional Catalão e destacou que no momento estava aguardando o resultado que será encaminhado a
todos;  disse  que  no  caso  de  ser  contemplada  pelo  edital,  a  UFG  deverá  disponibilizar  transporte  para  buscar  os
equipamentos  no Rio de Janeiro; em relação à calourada cultural,  ressaltou que nos anos anteriores a CEC participou
ativamente  na  organização,  junto  com o  DACC,  acompanhando  de  perto  toda  a  programação,  tanto  na  captação  de
recursos, busca de palestrantes, entre outras demandas, mas que neste ano de 2018, devido à mudança da gestão, não fará o
cadastro do projeto no SIGAA-Extensão, porém como já estava em construção o projeto de duas atividades artísticas, desde
o ano passado, achou ideal o período da calourada cultural para trazer o show conjunto das cantoras Fernanda Guedes e
Ingrid Goldfeld,  pela Lei  Goyazes,  na qual a UFG já concedeu a carta de aceite,  e uma proposta da palestra de uma
militante contra a violência à mulher, a ser paga pela SEFAC; Cacildo apresentou outra atividade a ser desenvolvida este
ano,  o  III  FLICAT,  programado  para acontecer  no  mês  de setembro,  sob a  sua  coordenação,  com recursos  externos;
informou sobre a compra de dez cavaletes para exposições de telas e que será pensada uma política de utilização para uso
em eventos dos cursos da Regional Catalão. Finalizando a sua fala, agradeceu por ter feito parte da construção da Câmara
Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão, por ser esta a última reunião da equipe nessa gestão, esclarecendo, no
entanto, que continuará na equipe da CEC, como servidor da UFG; João Donizete informou que a professora Patricia, do
Curso de Geografia foi convidada para assumir a coordenação, mas não aceitou o cargo; enfatizou a importância de não se
fazer mudanças estruturais na equipe da CEC, pela experiência dos servidores que estão na CEC, sendo acompanhado pela
professora Michelle. Cacildo pediu licença para falar sobre a chegada da nova servidora federal, Jackeline Jennifer Esteva
Rezende, cuja solicitação é bastante antiga e que sempre fora adiada, em detrimento de outros setores, enfatizando que esta
veio,  após muito  empenho,  especificamente  lotada na  CEC,  e  que não  deverá  ser  redistribuída;  Lana  complementou,
citando a importância de ter mais um técnico efetivo que responda oficialmente pela UFG, além do Cacildo, que atenda a
todas as demandas de extensão e cultura.  Nos informes da Coordenação de Extensão,  a presidente Lana falou sobre a
publicação do edital do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura – PROBEC 2018/2019 e Programa de Voluntários de
Extensão e Cultura - PROVEC 2018/2019, cujas inscrições estarão abertas a partir do dia cinco de março até dezesseis de
abril;  em função disso, informou que a CEC organizará uma oficina,  para orientar os coordenadores na submissão de
projetos no SIGAA-Extensão, prevista para o dia vinte e dois de fevereiro, das quatorze às dezessete horas, com local a ser
definido e divulgado; o professor Antonio falou sobre o interesse cada vez maior de alunos em participar de projetos de
extensão,  mas  há  muita  dificuldade  em  convencer  professores  que  se  interessem  em  fazer  extensão,  alegando,
principalmente, desconhecimento do assunto, por isso propôs que se faça a introdução da oficina apresentando o conceito e
as principais funções da Extensão; as professoras Maria Paulina e Michelle também falaram sobre a falta de interesse dos
professores de suas respectivas UAE's em aprender sobre o preenchimento da proposta no SIGAA-Extensão, enfatizando
que o momento de se envolver, obrigatoriamente, é este, levando em conta a perspectiva da curricularização da Extensão.
Cacildo chamou atenção sobre a importância de não submeter o projeto no SIGAA, caso queira participar do Edital, antes
da  abertura  da  inscrição  PROBEC-PROVEC  2018/2019,  pois  o  projeto  deve  ser  vinculado  ao  Edital,  que  só  estará
habilitado  no  Sistema  a  partir  do  dia  cinco  de  março;  Lana  falou  sobre  a  questão  de  reforçar  com  os  Técnicos
Administrativos a participação na oficina, pois neste Edital foi disponibilizada uma bolsa, para cada Regional, na primeira
etapa, para projeto coordenado por Técnico Administrativo, que não é vinculado a nenhuma Unidade Acadêmica Especial;
a professora Maria do Carmo falou sobre a importância em se trazer palestras conceituais sobre extensão, principalmente
como modo de incentivar fazer extensão; o professor Ulysses ressaltou que um momento ideal para discutir a temática
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Extensão seria na Semana do Planejamento, um evento importante que deveria voltar a acontecer na Regional Catalão;
seguindo, a presidente Lana falou sobre a chamada para publicação de textos no Boletim de Extensão e Cultura, através do
e-mail específico, criado pela CEC, aberto continuamente para envio de trabalhos e textos daqueles que queiram divulgar
seus projetos: boletimcecrc.ufg@gmail.com; na sequência, a presidente Lana falou sobre a atual reforma do Miniauditório
Sirlene Duarte e a previsão para reforma do Miniauditório Lívia Abrahão, imediatamente após a finalização da reforma do
primeiro;  informou sobre a cerimônia de posse da nova direção da Regional  Catalão,  no próximo dia vinte  e oito de
fevereiro,  às  dezenove  horas e  trinta  minutos,  no auditório  Paulo de Bastos Perillo,  convidando a todos que puderem
prestigiar; seguiu nos informes, falando sobre a questão das reservas de auditórios canceladas fora do prazo de setenta e
duas horas, que gera despesas dos serviços prestados; informou que a questão foi levada como ponto de pauta para o
Conselho Gestor e aprovado que a Unidade à qual está vinculado o docente que fez a reserva, assumirá as despesas dos
serviços que não forem cancelados a tempo de tomar as devidas providências de cancelamento; a professora Maria do
Carmo falou que é importante ressaltar no espaço da reserva as especificações para o uso dos equipamentos, em relação ao
horário  real  do  evento.  Seguindo,  a  presidente  Lana  falou  sobre a  possibilidade  dos  membros  da  Câmara  enviarem
sugestões  para a elaboração do próximo edital 2019-2020, a ser discutido e aprovado no final  deste ano,  levando em
consideração o questionamento da professora Simara, enviado por e-mail, no qual considerava injusta a forma como são
contemplados com bolsa os projetos de extensão inscritos no edital, na primeira etapa; a professora Maria do Carmo falou
sobre a necessidade em se discutir, prioritariamente, a diminuição das bolsas em geral, que passou de cem para oitenta
bolsas, mas que houve um ganho para as regionais em número de bolsas, que hoje passaram a receber uma bolsa para cada
Unidade Acadêmica de cada Regional,  na primeira  etapa, que antes consistia  em apenas uma para a Regional inteira;
discutiu-se a questão dos recursos às avaliações, cujos critérios devem ser revistos pela Câmara Superior de Extensão, pois
há uma grande discrepância entre as avaliações dos pareceristas, sendo a qualidade do parecer identificado, aqui, como o
principal problema para uma justa avaliação de projetos; a presidente Lana disse que sugeriria ao coordenador geral de
extensão  realizar  uma  oficina  para  avaliadores  de  projetos,  para  que  estes  trabalhem  com  os  mesmos  critérios.  Na
sequência, a presidente Lana solicitou que os presidentes das CAEX reforçassem o encaminhamento das ações de extensão
à CEC, para emissão do parecer, seguindo o fluxograma criado para este fim, deliberado em reunião da Câmara Regional.
Sobre  a  atualização  da  página  da  CEC,  a  presidente  Lana  informou  que  esta  é  constantemente  atualizada,  e  estarão
publicadas todas as atas, relatórios anuais, equipe da CEC, execuções orçamentárias do período de 2014 a 2017, todas as
edições  do Boletim,  ressaltando que a  edição nº  02 de 2017 do Boletim de Extensão  e  Cultura  foi  publicado no dia
dezessete de janeiro de 2018. Em outros informes, a presidente Lana informou que o Coordenador Geral de Extensão da
UFG encaminhou a proposta do Plano de Gestão 2018/2021, solicitando que fossem enviadas sugestões e demandas da
Regional, para entrar como Plano de Ação da PROEC, a ser integrado ao Plano de Gestão da Reitoria da UFG, portanto,
esse documento será encaminhado aos membros da Câmara e, caso existam contribuições, deverão ser encaminhadas à
CEC  até  o  dia  dezenove  de  fevereiro,  para  elaboração  de  um  documento  com as  demandas  da  Regional  Catalão  e
encaminhado à PROEC. A presidente Lana informou que estão abertas as inscrições para pareceristas no 8º Congresso
Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU, a acontecer em Natal-RN, entre os dias vinte e oito e trinta de junho próximo
e que seria interessante participar como parecerista em eventos nacionais de extensão. Informou sobre a Representação
estudantil na Câmara Regional, cujo titular confirmou presença na reunião, mas não compareceu. Finalizando, a presidente
Lana agradeceu,  nesta  última  sessão  a que presidira,  a  oportunidade em participar durante esse período da equipe da
Câmara Regional de Extensão e Cultura,  dizendo que foi uma experiência de aprendizagem válida e enriquecedora no
assunto extensão, colocando-se à disposição para ajudar a próxima equipe, no que lhe for solicitado. Nada mais havendo a
tratar, a reunião foi encerrada às dezesseis horas e quarenta minutos (16h40min) 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 _________________________________________________________________________
Fabiana Jordão Martinez ______________________________________________________________________________
João Donizete Lima __________________________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________________________
Márcio Roberto Rocha Ribeiro _________________________________________________________________________
Maria do Carmo Morales Pinheiro _______________________________________________________________________
Maria Paulina de Assis ________________________________________________________________________________
Michelle da Silva Borges ______________________________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho __________________________________________________________________________________
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