
É com alegria que encaminhamos o I Boletim de Extensão e Cultura de 

2016. Infelizmente não pudemos publicar nenhuma edição em 2015, ainda que 

saibamos que o boletim atenda aos anseios dos colegas que trabalham na 

extensão universitária, merecem nosso reconhecimento e a divulgação de seus 

trabalhos. 

O boletim da CEC/RC também tem como objetivo mostrar as possibilidades 

de atuação em atividades de extensão e cultura nos diversos cenários, 

demonstrando sua relação Universidade e Sociedade. Neste sentido, os artigos e 

relatos de experiências aqui publicados procuram expressar essa via de mão 

dupla, bem como, o compromisso indissociável com o ensino e a pesquisa. 

A Regional Catalão, nestes últimos anos, vem mostrando grande habilidade 

no desenvolvimento de atividades de extensão, portanto, é de fundamental 

importância que a comunidade acadêmica possa ser informada sobre os fatos e 

eventos voltados à extensão que estamos desenvolvendo. 

Nesta edição, apresentamos um breve relato do I Congresso de Pesquisa, 

Ensino, Extensão e Cultura da Regional Catalão da Universidade Federal de 

Goiás, e também alguns projetos de extensão que retratam as questões 

ambientais, sociais e de pesquisa na Educação Básica, bem como, a atenção e 

promoção da saúde no projeto lazer, esporte e inclusão social, demonstrando que 

a relação com a sociedade pode ocorrer em diversos planos. 

Neste número, reafirmamos o papel da extensão em seu objetivo principal, 

que é a interação dos saberes, constituído e engajado com uma formação 

acadêmica. 

 

Boa leitura! 

 

Renata Alessandra Evangelista 

Coordenadora de Extensão e Cultura 
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I CONPEEX  

Foi realizado nos dias 15, 16 e 17 de junho de 2015 o I 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Regional 

Catalão – CONPEEX-RC, evento que se originou do 

desejo da comunidade universitária de Catalão em 

apresentar seus trabalhos acadêmicos para todos os 

colegas no nosso próprio local de trabalho.  

Desde 2004, a UFG vem realizando, anualmente, o 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão em sua sede, 

em Goiânia, com participação de todas suas regionais. 

Com a expansão das regionais e o consequente aumento 

da quantidade de professores e alunos, o deslocamento 

até a Capital demandava uma dispendiosa e complexa 

logística de transporte, além de desgastar os professores 

e estudantes que tinham de sair de Catalão às 4h30 da 

manhã e voltar às 23h00 do mesmo dia. A partir da 

reestruturação da Universidade em 2014, que mudou a 

estrutura administrativa e criou Regionais da UFG, optou

-se por descentralizar este importante evento viabilizando 

a participação de um número maior de estudantes do 

interior. 

O CONPEEX-RC se configura como o principal evento 

acadêmico da Regional Catalão, uma vez que agrega 

todas as áreas de conhecimentos dos cursos ofertados na 

RC/UFG, da graduação e da pós-graduação. Tem como 

objetivos a divulgação da produção acadêmico-científico

-cultural da RC e a capacitação do quadro docente da 

educação básica de Catalão e região. O tema escolhido 

para a primeira edição foi “A Interiorização do Ensino 

Superior e o Desenvolvimento Regional Sustentável – 

Perspectivas e Desafios no Ano Internacional da Luz”, 

devido ao fato de 2015 ter sido escolhido pela ONU 

como o Ano da Luz e das Tecnologias baseadas em Luz, 

e também as perspectivas da interiorização do Ensino 

Superior, promovida pelo Governo Federal nos últimos 

anos do ponto de vista econômico, cultural e social. 

Ocorreram simultaneamente ao I CONPEEX, o III 

Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da 

Regional Catalão; a II Mostra de Extensão e Cultura da 

RC/UFG, a I Mostra de trabalhos do PIBID, I Mostra de 

trabalhos do PROLICEN, I Mostra de trabalhos finais de 

cursos de Bacharelado e Licenciatura, o Espaço das 

Profissões (direcionado à divulgação dos cursos de 

graduação da Regional), além de eventos culturais. Os 

mais de 1000 estudantes, professores e pesquisadores 

inscritos no CONPEEX-RC assistiram e apresentaram 

nestes três dias de evento, 12 trabalhos na modalidade 

pôster, 250 apresentações orais, 3 conferências, 5 

palestras científicas, 1 palestra motivacional, 2 

apresentações musicais e 1 exposição de pinturas em 

telas. Foram ministrados ainda, contando com a 

colaboração de professores e pesquisadores de Catalão,  

Goiânia, Brasília e Uberlândia, 18 minicursos e 2 

oficinas com carga horária total de 4 horas cada. 

Todos os trabalhos e minicursos resultaram em artigos 

que foram publicados online nos Anais do I CONPEEX-

RC no sítio do evento. Que estas publicações sejam uma 

forma de se divulgar o conhecimento produzido nesta 

Regional para todos os interessados em qualquer lugar do 

Brasil e do mundo. 

Gostaria de dar um destaque especial ao primeiro dia do 

CONPEEX-RC, quando aconteceu o Espaço das 

Profissões, um evento já tradicional na RC/UFG, que 

visa a divulgação dos cursos de Graduação e até 2014 

acontecia em outra época do ano de forma isolada. A 

decisão de realizá-lo concomitantemente ao CONPEEX-

RC veio do desejo de divulgar aos estudantes 

secundaristas os cursos e os trabalhos científicos 

produzidos aqui pelos próprios estudantes. Uma forma de 

motivar ainda mais o estudante secundarista da região a 

procurar um curso superior e achar sua vocação. Neste 

dia, no período vespertino, ocorreu ainda uma divertida, 

(Continua na página 4) 
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descontraída e concorrida palestra motivacional proferida 

pelo professor “Pachecão”, de Belo Horizonte-MG, 

direcionada a estes estudantes os quais que desejamos 

que um dia se matricularem na Regional Catalão da UFG 

e contribuíam conosco na construção da Universidade 

que queremos. 

A Comissão Organizadora do I CONPEEX-RC acredita 

que o evento além de ter contribuído para a formação de 

graduandos e pós-graduandos em cursos de Licenciatura 

e Bacharelado, contribuiu também, baseado na ampla 

participação de estudantes e profissionais das escolas 

fundamentais e secundárias de Catalão, na formação de 

professores e alunos da região. Que esta edição seja a 

primeira de muitas na história do ensino superior federal, 

público da região, no desafio de se fazer repensar e 

avançar na interiorização da educação pública, gratuita e 

de qualidade, como têm feito professores, alunos e 

técnicos ao longo de três décadas em Catalão. 

 

Registros I CONPEEX 
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1 Prof. Dr. Vice-Diretor da Regional Catalão da UFG e 

Coordenador Geral do I CONPEEX-RC. 
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As Feiras de Ciências da UFG/RC: aproximando a Universidade da escola e construindo conhecimentos 

Segundo Lima (2004): “As Feiras de Ciências (ou Feiras 

de Conhecimento ou Feiras de Ciência e Cultura) se 

apresentam como um convite para abrir todas as janelas 

da curiosidade e interesse dos alunos, da criatividade e da 

mobilização do professor, da vida e sentido social da 

escola.” 

As Feiras de Ciências são consideradas ótimas 

metodologias para uma formação cidadã dos discentes da 

Educação Básica, podendo contribuir com as Instituições 

Escolares no percurso educacional. 

As Feiras de Ciências da Universidade Federal de Goiás/

Regional Catalão (UFG/RC) acontecem desde o ano de 

2012, tendo chegado neste ano em sua quarta edição. 

Trata-se de um evento bastante relevante, pois, 

ampliando a dimensão do que é ciência - produção de 

conhecimento, repercute de maneira significativa em 

todo o conjunto de escolas e colégios públicos e privados 

do município de Catalão e Região. 

A Comissão Organizadora do evento é composta, desde 

seu início, por docentes e discentes das mais variadas 

áreas do Conhecimento, tanto nas Ciências Naturais, 

anfitriã costumeira das Feiras de Ciências, como nas 

demais áreas, destacando-se a participação dos docentes 

e discentes dos Cursos de Biologia, Física, Química, 

Matemática, História, Geografia, Letras, Pedagogia e 

Licenciatura em Educação do Campo, além de 

professores da Educação Básica. 

A equipe interdisciplinar da Regional Catalão (RC) que 

integra este projeto tem trabalhado em conjunto a partir 

de 2009, desenvolvendo trabalhos de forma 

multidisciplinar dentro do Pibid (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência). Ao final de 2011, o 

grupo viu a oportunidade de aumentar a abrangência de 

suas Feiras de Ciências no lançamento do Edital de 

Apoio à realização de Feiras de Ciências, promovendo 

agora um evento em nível municipal. 

O sucesso do evento se mostra nos números: 

 1ª Feira de Ciências da UFG/RC: Ciência e Pesquisa na 

Educação Básica” (data de exposição dos trabalhos: dia 

30 de novembro de 2012): contou com 50 trabalhos 

inscritos e aprovados para apresentação no evento.  

 2ª Feira de Ciências da UFG/RC: “Ciência à Flor da 

Pele” (realizada nos dias 24 e 25 de outubro de 2013): 

foram 42 apresentados, num total de 126 alunos que 

mostraram seus trabalhos com a orientação de 15 

professores da Educação Básica. 

 3a Feira de Ciências da UFG/RC (07 de novembro de 

2014): “Educação e Ciência para tod@s”, tendo como 

homenageada a grande cientista Marie Curie: 

participação de 20 escolas de Catalão e também região, 

apresentando um total de 100 trabalhos, com uma 

média de 300 alunos e 50 professores orientadores 

envolvidos. 

 4a Feira de Ciências da UFG/RC: “Ciência, Consciência 

e Sustentabilidade”, tendo como homenageado Osvaldo 

Cruz (06 de Novembro de 2015): participação de 20 

escolas de Catalão e também região, apresentando um 

total de 83 trabalhos, num total de 252 alunos e 42 

professores orientadores envolvidos. 

Os objetivos primordiais das Feiras de Ciências da UFG/

RC são de despertar e estimular o interesse de alunos da 

Educação Infantil ao Ensino Médio, de escolas das redes 

pública e privada, pelas Ciências (em todas as áreas do 

conhecimento), além de despertar sua curiosidade 

científica, tornando a Ciência algo rico e instigante para 

todos nas várias áreas do conhecimento e nos diversos 

níveis de ensino.  

Destaca-se a importância de eventos desta natureza, que 

permitem divulgar os trabalhos desenvolvidos nas 

diversas escolas de Catalão e Região e que englobam as 

mais diversas áreas do saber. 

 
 
1 Professora da Faculdade de Educação e coordenadora do 
projeto Feira de Ciências.  
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O lazer e o esporte são direitos sociais assegurados às 

pessoas com deficiência (PD) ou com mobilidade 

reduzida, pela Constituição Federal de 1988 e 

reafirmados na Convenção Internacional sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 

6.949/2009) e no Estatuto da Pessoa com Deficiência 

(Lei nº 13.146/2015). Diante disso, o Curso de Educação 

Física da Universidade Federal de Goiás - Regional 

Catalão (UFG-RC), por meio do Laboratório de 

Atividades Físicas Adaptadas e Grupos Especiais 

(LAFAGE), desde o ano de 2010, desenvolve ações 

extensionistas, no âmbito da atividade física adaptada, 

assegurando um espaço de inclusão social para esse 

grupo de pessoas.  

As ações de extensão desenvolvidas pelo LAFAGE no 

ano de 2015, a saber: “Basquetebol em cadeira de rodas 

(BC): inclusão, saúde e cidadania”, “Capoeira Inclusiva: 

Gingando e Superando” e “Dança inclusiva: dançando 

com as diferenças”, são desenvolvidas de segunda a 

quinta feira, no horário de 18h30min às 20h45min, nos 

laboratórios do Curso de Educação Física, atendendo 

aproximadamente 100 (cem) pessoas, entre pais e alunos 

com e sem deficiência ou mobilidade reduzida, de 

diferentes faixas etárias.  

Aula:“Capoeira Inclusiva: Gingando e Superando” 
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A equipe responsável pela execução das ações de cada 

projeto constitui-se por professores e acadêmicos do 

Curso de Educação Física; um professor, um técnico- 

administrativo e acadêmicas do Curso de Psicologia; 

uma acadêmica do Curso de Fisioterapia do Centro de 

Ensino Superior de Catalão (CESUC) e um 

fisioterapeuta, a qual reúne-se quinzenalmente para 

planejamento das atividades de cada projeto; leitura/

debate de artigos/livros e filmes/documentários 

abordando a temática da deficiência relacionada ao 

esporte, dança, família e inclusão, o que tem favorecido 

um movimento dialético entre a teoria e a prática, 
(Continua na página 7) 
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discussão entre Universidade e Sociedade.  

Observações assistemáticas e diálogos informais com os 

participantes permitem afirmar que tem ocorrido 

melhoria na mobilidade e no desempenho motor dos 

alunos com deficiência ou mobilidade reduzida e na 

interação social destes, uma vez que antes de iniciarem a 

participação nos projetos do LAFAGE a maioria 

apresentava inserção social restrita ao ambiente familiar 

e escolar, bem como dificuldade e medo se expressar 

verbal e corporalmente em público.  

Em relação à participação de pessoas sem deficiência, 

nas ações de extensão do LAFAGE, ocorreu um 

incremento de alunos na faixa etária de sete a doze anos, 

possibilitando-os interagir e perceber as potencialidades 

das PD ou com mobilidade reduzida, minimizando ideias 

preconceituosas e estigmatizantes. Tais ações de 

extensão permitiram aos alunos, com e sem deficiência 

ou mobilidade reduzida, a inserção em um espaço antes 

desconhecido, a Universidade, que passa a ser 

compreendida como um local de produção de 

conhecimento, de relação e de troca de experiências com 

a comunidade.  

Decorrente dos projetos de extensão, outras ações foram 

efetivadas no ano de 2015, como a participação e 

publicação de artigos em eventos científicos, esportivos e 

culturais: Simpósio SESC de Atividades Físicas 

Adaptadas-SP; 27º Encontro Nacional de Recreação e 

Lazer-DF; VII Campeonato Goiano de BC; Festival 

Abadá Capoeira - Catalão-GO. Continuidade do Projeto 

de Extensão “Psicologia e Educação Física em 

movimento: práticas inclusivas na UFG/RC”. 

Manutenção e atualização da página do Laboratório no 

Facebook, criação e design da identidade visual 

(logomarca) do LAFAGE. 
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