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1 Apresentação  

 

A política de Extensão e Cultura na universidade é considerada como um processo de 

natureza social, educativa, artística, cultural científica e, até mesmo, de transferência 

tecnológica à comunidade externa. Esse processo se estrutura de forma indissociável ao 

Ensino e à Pesquisa perante as necessidades sociais e culturais apresentadas pela população, 

contribuindo para a democratização do acesso ao conhecimento e preservando e valorizando a 

cultura e os saberes de modo a respeitar a diversidade cultural. A Extensão e Cultura na 

UFCAT viabiliza a relação transformadora e integradora entre universidade e sociedade, num 

caminho bidirecional. 

Assim, este relatório reúne um descritivo de atribuições e as principais atividades 

desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) na Universidade Federal de 

Catalão, durante o período janeiro a dezembro de 2021. As ações desenvolvidas por esse setor 

sempre procuraram estar de acordo com a missão da Universidade, ou seja, contribuírem para 

a formação de cidadãos capazes de promover a transformação e o desenvolvimento 

sustentável da sociedade. 

Os trabalhos desenvolvidos foram realizados em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da UFG (PDI), com o Plano de Gestão da Direção (2018-

2021) e legislações educacionais e Institucionais, além das decisões dos Órgãos Deliberativos 

da UFCAT e da UFG. 

 

2 Identificação da Equipe  

 

Pró-Reitora Pro Tempore: Profª Drª Neila Coelho de Sousa 

Responsável pela sistematização 

do relatório: 
Profª Drª Neila Coelho de Sousa 

Site: https://cec.catalao.ufg.br/ 

Telefone: (64) 3441-5313 / 5347 

 

Nome do servidor Tipo Função 

Neila Coelho de Sousa Federal 
Pró-Reitora Pro Tempore de 

Extensão e Cultura 

Cacildo Galdino Ribeiro Federal Diretor Pro Tempore de 



 

Extensão/Secretário Executivo 

Rogério Bianchi de Araújo Federal Diretor Pro Tempore de Cultura 

Jackeline Jennifer Esteva Rezende Federal 

Coordenadora Administrativa Pro 

Tempore*/Auxiliar em 

Administração 

Juliana Pereira de Araújo Federal 
Coordenadora Pro Tempore de 

Artes e Eventos** 

Normalene Sena de Oliveira Federal 

Chefe Pro Tempore do Setor do 

Núcleo de Extensão, 

Desenvolvimento, Cooperação e 

Sustentabilidade*** 

Daniel Simões Terceirizado Encarregado de Departamento 

Dione Álvares de Moura e Silva Terceirizada Encarregada de Departamento **** 

*Assumiu o cargo de Coordenadora Administrativa Pro Tempore a partir de 20/10/2021 . 

** Assumiu o cargo de Coordenadora Pro Tempore de Artes e Eventos a partir de 

25/10/2021. 

*** Assumiu o cargo de Chefe Pro Tempore do Setor do Núcleo de Extensão, 

Desenvolvimento, Cooperação e Sustentabilidade a partir de 23/11/2021. 

**** Assumiu cargo na PROEC/UFCAT a partir de fevereiro/2021.  

 

3 Evento Institucional 

O 2º CEPEx-UFCAT teve a expectativa de discutir, fomentar e instigar o tema “A 

transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta” para acelerar os avanços 

em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desde a educação básica 

até a pós-graduação. Ocorrido de 19 a 21 de outubro de 2021, esse tema foi escolhido em 

dezembro de 2020 para a décima oitava edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 

(SNCT) do ano seguinte. 

Ciência, tecnologia e inovação (CT&I) são instrumentos fundamentais para o avanço 

da sociedade, no que diz respeito ao desenvolvimento, ao crescimento econômico, a geração 

de emprego e renda e a democratização de oportunidades. 

Assim como em 2020, em virtude da continuidade da pandemia do coranavírus, o 2º 

CEPEx-UFCAT se apresentou de forma remota e com o uso de Tecnologia Digital de 

|Informação e Comunicação – TDIC. Entretanto, foi realizado como parte das ações 



 

referenciadas, de modo a somar forças em benefício da discussão promovida pela 18ª SNCT e 

como espaço para a discussão da transversalidade da CT&I. Dentro do CEPEx foram 

realizadas Mostras de trabalhos da Extensão e Cultura, da Graduação (PET-saúde, Residência 

Pedagógica, PIBID, PROLICEN e Estágio) e seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e 

Inovação. 

Infelizmente, devido à pandemia do coronavírus, não foi possível realizar a Calourada 

Cultural no ano de 2021. A realização desse evento poderia ser feita, embora mais simples, de 

forma remota. Porém, pelo número reduzido das semanas para compor o primeiro semestre de 

2021, não teríamos espaço para a realização de eventos. 

 

4 Boletim de Extensão e Cultura  

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão 

(PROEC/UFCAT) criou em 2011 o Boletim de Extensão e Cultura, na ocasião em que era 

Campus Avançado de Catalão (CAC) da Universidade Federal de Goiás. O boletim possui 

acesso aberto, com o objetivo de ser um espaço de registro, reflexão e divulgação das ações 

de extensão e cultura nas diferentes áreas disciplinares, bem como de fomento ao debate e à 

circulação de informações das questões mais importantes da extensão e da cultura no Brasil, 

na UFCAT e em nosso estado. O boletim contém as seguintes seções: Seção Extensão e 

Cultura em Foco; Seção Acontece Aqui; Seção Poemas, Crônicas, Contos e Causos; Seção 

Próximos Eventos. 

Com o intuito de garantir e fortalecer um espaço de divulgação do que se produz em 

termos de extensão e cultura na UFCAT, no ano de 2021, foi publicado um (1) número do 

Boletim de Extensão e Cultura da PROEC/UFCAT, sendo no mês de junho de 2021. No Vol. 

2 - N. 1 contou-se com um (01) texto na Seção Extensão em Foco que traz uma discussão 

sobre a integralização da extensão universitária: importância e desafios, um (1) texto na Seção 

Cultura em Foco que aponta o impacto da pandemia para as artes e para os trabalhadores da 

cultura, sete (7) textos na Seção Acontece Aqui divulgando ações extensionistas da UFCAT e, 

para finalizar, um (1) texto na Seção Poemas, Crônicas, Contos e Causos.   

A limitação de tempo dos professores e alunos (compensação de tempo e aulas remotas 

para cumprir o ensino) e a restrição do desenvolvimento de projetos extensão e cultura, 

penalizados pela pandemia, inviabilizou a publicação de mais um Boletim em 2021. 

Esperamos que no ano de 2022, com a integração de novos cargos na PROEC/UFCAT e o 



 

retorno presencial das atividades de Extensão e Cultura, seja possível a divulgação de novos 

números do Boletim.  

 

5 Ações de Extensão 

• Elaboração e aprovação da Resolução CEPEC UFCAT N.º 006/2021 que regulamenta 

o registro e a inclusão das atividades de extensão nos currículos dos cursos de 

graduação da Universidade Federal de Catalão. 

• Elaboração da Resolução de Extensão - em curso. 

• Seleção de Textos via Edital PROEC nº 02/2021 para elaboração do Livro de 

Extensão. 

• Organização do Evento: Fundamentos e Possibilidades para a Inserção da Extensão 

nos Cursos de Graduação. 

• Participação no XII Seminário Regional de Extensão Universitária da Região Centro 

Oeste: divulgação, mobilização da comunidade; acompanhamento da submissão e 

apresentação dos trabalhos de autores da UFCAT. 

• Participação no Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superiores Brasileiras (FORPROEX-Regional). 

• Participação na reunião de definição dos indicadores de extensão no Fórum de Pró-

Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superiores Brasileiras 

(FORPROEX-Regional). 

• Participação no 47º. Encontro Nacional do FORPROEX, formato remoto, realizado 

nos dias 11, 12, e 13 de março, em Alfenas-MG. 

• Participação do 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU. 

• Participação no 1º Seminário de Conexões Interculturais: interações na diversidade. 

• Organização do 2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) de forma 

remota: realização. 

• Organização do Evento “2ª Mostra de Extensão da Universidade Federal de Catalão”, 

realizado de forma remota. 

• Coordenação do programa para enfrentamento da pandemia na UFCAT. Várias ações 

como projetos, cursos e eventos foram disponibilizadas para amenizar e prevenir os 

efeitos da pandemia. 

• Participação do grupo das Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás para 

discussões da extensão universitária em nível estadual. 



 

• Visitas, juntamente com a Pró-Reitoria de Graduação, a 15 (quinze) Secretarias 

Municipais de Educação da Região da Estrada de Ferro para divulgação dos cursos de 

graduação e pós-graduação e as atividades extensionistas da UFCAT. 

 

Principais Resultados em 2021 

245 Ações cadastradas/em andamento. 

163 Projetos cadastrados/em andamento. 

66 Eventos cadastrados/em andamento. 

6 Cursos cadastrados/em andamento. 

02 Programas cadastrados/em andamento. 

08 Prestações de serviços cadastrados/em andamento. 

19 Reservas utilizadas nos Auditórios da UFCAT (15 internas e 4 externas). 

R$ 13.211,36 em investimento (PGC). 

61 Projetos inscritos no PROBEC/PROVEC 2020/2021 e 2021/2022. 

44 Projetos contemplados no PROBEC/PROVEC 2020/2021 e 2021/2022. 

31 Alunos bolsistas contemplados no PROBEC 2020/2021 e 2021/2022. 

137 Alunos voluntários contemplados no PROVEC 2020/2021 e 2021/2022. 

168 Alunos contemplados no PROBEC/PROVEC 2020/2021 e 2021/2022. 

 

6 Ações de Cultura 

• Participação no Conselho Municipal de Cultura de Catalão-GO para implementação 

da Lei Aldir Blanc no Município. 

• Oficina de Blues em Homenagem ao Dia da Consciência Negra. 

• Participação no FORCULT Nacional. 

• Participação no FORCULT Centro-Oeste. 

• Live sobre o Cinema Chileno em Goiás. 

• Projeto Caravana Cultural – Rede IPES-GO. 

• Participação na elaboração da Resolução da Rede IPES-GO. 

• Live: Culinartes. 

• Live: Cultura da Nossa Gente. 

• Live: Na pisada do samba de coco do sertão, direto para Catalão. 

• Roda de Conversa – Esclarecimentos sobre a Lei de Emergencial Cultural Aldir Blanc. 

• Live: História e Luta dos Pataxós de Gerú Tucunã. 



 

• Café Filosófico em Homenagem aos 100 anos de Edgar Morin. 

• Conversa com o Cineasta Daniel Nolasco sobre o filme Os Paulistas. 

 

7 Editais, treinamentos e seleções 

a. EDITAL PROEC/UFCAT Nº 01/2020 - Programa de Bolsas de Extensão e Cultura-

PROBEC 2020/2021 e Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura-PROVEC 

2020/2021, elaborado e publicado pela PROEC/UFCAT, que têm a finalidade de apoiar o 

desenvolvimento de Projetos de Extensão e Cultura das Unidades Acadêmicas e Órgãos 

da UFCAT, foi publicado no dia 20 de fevereiro de 2020 e teve vinte e oito (28) projetos 

inscritos. Foram contemplados com bolsa PROBEC dezessete (17) projetos sendo 

dezessete (17) alunos bolsistas e quarenta e sete (47) alunos voluntários, totalizando 

sessenta e quatro (64) alunos. Já projetos contemplados com PROVEC com indicação de 

alunos somaram-se quatro (04), sendo doze (12) alunos voluntários. Ressalta-se que dois 

(02) projetos comtemplados nesta categoria não indicaram alunos. Não foram 

identificadas inscrições não homologadas, sendo que todas as inscrições efetuadas 

estavam aptas a concorrerem nas próximas etapas. Ressalta-se que cinco (05) projetos 

inscritos não foram contemplados e apenas uma (01) Unidade Acadêmica da UFCAT não 

concorreu ao EDITAL PROEC/UFCAT Nº 01/2020. Ao todo setenta e seis (76) 

estudantes (bolsistas e voluntários) estão envolvidos no PROBEC/PROVEC 2020-2021. 

O período de vigência deste Edital foi de doze (12) meses, compreendendo o período de 

01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021. 

b. EDITAL PROEC/UFCAT Nº 01/2021 - Programa de Bolsas de Extensão e Cultura-

PROBEC 2021/2022 e Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura-PROVEC 

2021/2022, organizado pela PROEC/UFCAT, foi publicado em 22 de fevereiro de 2021 

com período de vigência de doze (12) meses, compreendendo o período de 01 de agosto 

de 2021 a 31 de julho de 2022. Foram trinta e três (33) projetos inscritos no referido 

edital. Quatorze (14) projetos foram contemplados com bolsas PROBEC, sendo quatorze 

(14) bolsistas e quarenta e quatro (44) voluntários. Dezesseis (16) projetos foram 

contemplados com PROVEC, entretanto apenas nove (09) projetos indicaram alunos e 

deram continuidade, totalizando trinta e quatro (34) voluntários. Não foram identificadas 

inscrições não homologadas, sendo que todas as inscrições efetuadas estavam aptas a 

concorrerem nas próximas etapas. Ressalta-se que três (03) projetos inscritos não foram 

contemplados e apenas uma Unidade Acadêmica da UFCAT não concorreu ao Edital 



 

PROEC/UFCAT Nº 01/2021. Ao total noventa e dois (92) estudantes iniciaram no 

PROBEC/PROVEC 2021/2022. 

c. Treinamento com a Comissão de Avaliadores ad hoc do EDITAL PROEC/UFCAT Nº 

01/2021, que contou com uma reunião, via Google Meet, no dia 15/04/2021 e com a 

leitura e compreendimento de documentos com o objetivo de qualificar o trabalho da 

referida Comissão.  

d. Reunião com os coordenadores de ações de extensão e/ou cultura contempladas para o 

PROBEC/PROVEC 2021/2022, no dia 10 de junho de 2021, via Google Meet. 

 

8 Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços 

 

A seguir, nos Quadros 1 e 2 estão descritos os materiais, equipamentos e serviços 

adquiridos de acordo com os valores das dotações orçamentárias que foram direcionadas à 

PROEC/UFCAT, para o ano de 2021. 

Quadro 1 

COMPRAS ANO 2021 – SIPAC  

ITEM DENOMINAÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

1  Projetor Multimídia 1 R$ 2.919,47 R$ 2.919,47 

2 
Tripé, Aplicação Câmera Fotográfica 

Profissional 
1 R$ 687,43 R$ 687,43 

3 
Webcam, Videochamada, FULL HD de 

1080p 
1 R$ 400,00 R$ 400,00 

4 
 Cadeira, Secretária, Fixa com 04 Pés Palito, 

sem Braços 
2 R$ 280,00 R$ 560,00 

5 Computador, Notebook, com Windows 1 R$ 5.450,00 R$ 5.450,00 

6 

Climatizador, Evaporativo, Portátil, 

Umidifica o Ar, Reduz a Temperatura 

Ambiente 

2 R$ 1.597,23 R$ 3.194,46 

7 Impressora, Multifuncional, Laser* 1 - - 

TOTAL R$ 13.211,36 

*Bem recebido em doação do TRT - GO 18ª Região. 



 

Quadro 2 

SERVIÇOS ANO 2021 

ITEM DENOMINAÇÃO QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
TOTAL 

01 

Contratação de Plataforma Digital para 

Eventos com Emissão de Certificados, 

Submissão de Trabalhos E Produção de 

Anais Online* 

1 R$ 2.487,00 R$ 2.487,00 

TOTAL  
*Utilizado no evento institucional 2° CEPEx. Valor pago pela Reitoria da UFCAT. 

 

9  Utilização dos Auditórios da UFCAT 

 

Quadro 3 

 

AUDITÓRIOS 

 

2021 

Interno Externo 

 

Profa. Lívia Abrahão do 

Nascimento  

(Bloco Didático II) 

 

3 2 

 

Profa. Sirlene Duarte  

(Bloco Didático I) 

 

9 2 

 

Prof. Paulo de Bastos Perillo 

 

3 - 

Fonte: PROEC - UFCAT 

 

10  Metas previstas no plano de gestão da direção e que tem atuação direta do setor em 

pauta  

 

Meta 1: Reconhecer e efetivar a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão em 

todos os seus níveis no interior da Universidade. 



 

Essa meta é alcançada por meio da participação e/ou construção de eventos e grupos 

de discussões. Assim, participamos de eventos do FORPROEX nacional e regional, do 

CEBEU (nacional) e reuniões de grupos de discussões sobre extensão universitária (regional).  

Para fortalecer a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão foi planejado e 

realizado o 2º Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (2o CEPEx), ocorrido em outubro 

(19/10 a 21/10) de 2021, de forma virtual, por meio de Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TDICs. Assim, a continuidade desses esforços continuará para que o evento 

ocorra nos padrões em que seu peso é exigido. 

Ainda, participamos de eventos e criamos uma comissão, juntamente com a Pró-

Reitoria de Graduação – PROGRAD, para a discussão da inserção curricular da extensão 

universitária em todos os cursos de graduação da UFCAT, estabelecida pela Resolução 

CNE/CES no 7, de 18 de dezembro de 2018. 

 

Meta 2: Elaborar uma política efetiva de financiamento para Extensão e Cultura 

UFCAT 

Ainda, com a continuação da pandemia instalada mundialmente, em 2021 a fragilidade 

econômica e incertezas em diversos segmentos se manteve. Com isso, não conseguimos 

avançar na elaboração de um plano político de financiamento para a Extensão e Cultura. 

Contudo, não deixamos de abrir nossa visão para a discussão e construção de uma política que 

vá participar da elaboração de projetos financiáveis e ampliação de bolsas para o setor. 

 

Meta 3: Ampliar o programa de bolsas de Extensão e Cultura e projetos que sejam 

financiados. 

 

No Quadro 4, estão relacionados o número de projetos inscritos e contemplados com o 

PROBEC/PROVEC, que entraram em concorrência com os editais 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Quadro 4. Ações de Extensão e Cultura da UFCAT, que concorreram ao Programa de Bolsas 

de Extensão e Cultura-PROBEC e Programa de Voluntariado de Extensão e Cultura-

PROVEC, nos anos 2020/2021 e 2021/2022. 

 

 

 

 



 

Edital/Ano 
Nº 

projetos 

inscritos 

Projetos 

contemplados 

PROBEC 

Projetos 

contemplados 

PROVEC 

(com indicação 

de  alunos) 

Projetos não 

contemplados 

ou inscrições 

não 

homologadas 

UAs que não 

concorreram 

PROBEC e 
PROVEC 

2020-2021 
28 

17 04 

05 

01 

UAQ 
17 bolsistas 

47 voluntários 

TOTAL: 64 

alunos 

12 voluntários 

PROBEC e 
PROVEC 

2021-2022 

33 

14 09 

03 

01 

CGEN 

14 bolsistas 

44 voluntários 

TOTAL:  58 

alunos 

 

34 voluntários  

 

No edital 2020/2021 o número de bolsas PROBEC foi de dezessete (17) projetos 

contemplados, e o número de projetos PROVEC contemplados com indicação de alunos foi 

de quatro (4), uma (01) Unidade Acadêmica não concorreu ao edital. Em 2021 esta Pró-

Reitoria elaborou e publicou, o Edital PROBEC/PROVEC referente aos anos de 2021-2022, 

bem como, forneceu a capacitação para os avaliadores do referido edital. Em 2021/2022 

tivemos quatorze (14) projetos atendidos com bolsas PROBEC devido a um corte de verbas 

do Ministério da Educação e Cultura (MEC). O número de projetos PROVEC contemplados 

com indicação de alunos foram nove (9). Apenas uma (01) Unidade Acadêmica não concorreu 

ao edital. Para o ano de 2022, em virtude da inserção curricular da extensão nos cursos de 

graduação, conseguimos ampliar o número de bolsas e projetos financiados, passando para 

dezenove (19) bolsas relativo ao edital PROBEC/PROVEC 2022/2023. 

 

Meta 4: Fomentar as parcerias multi e interdisciplinares entre cursos, unidades, 

projetos e programas da UFCAT, bem como as parcerias interinstitucionais com 

prefeituras, Estado e outras IES 

Com a pandemia, muitas das nossas ações foram paralisadas e novas ações surgiram 

para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O programa para enfrentamento da 

pandemia na UFCAT, elaborado em 2020, continua em funcionamento, porém, com a 

finalização de vários projetos, o número de ações foi reduzido. Várias ações como projetos, 

cursos e eventos foram disponibilizadas para amenizar e prevenir os efeitos da pandemia. 



 

Além disso, somos membro do grupo das Instituições Públicas de Ensino Superior de 

Goiás, onde participamos das discussões da extensão universitária em nível estadual. 

 

Meta 5: Potencializar a política de comunicação e divulgação das ações de extensão da 

UFCAT 

Como meio de divulgação das ações de Extensão e Cultura na UFCAT, foi publicada 

uma edição do Boletim de Extensão e Cultura PROEC/UFCAT (V.2, No 1), em que 

Professores que possuem ações extensionistas divulgam seus trabalhos, artigos de opinião, 

poesias, contos e causos e agenda de eventos. A outras formas de divulgação de nossos 

eventos atuais se dá por redes sociais via internet, outdoors, e pela página da PROEC da 

UFCAT.  

Até abril de 2020 tivemos a utilização de mídia indoor em vários espaços externos à 

Universidade para a divulgação de eventos institucionais e eventos da extensão e cultura, 

devido a pandemia de COVID-19, o serviço de mídia indoor foi temporariamente suspenso. A 

partir de julho de 2021 foi retomado o serviço de veiculação de vídeos na rede de TV's da 

empresa Midiativa foi encerrado no dia 30/11/2021, conforme combinado com a referida 

empresa.  

Foram adquiridas (2019) três TVs de 49”, com os respectivos suportes, e em 2020 os 

Kits para mídia indoor de utilização interna na UFCAT, os quais serão disponibilizados no 

restaurante universitário e cantina, com a finalidade de divulgação de eventos, projetos, 

editais, etc. para toda a comunidade universitária. Esse serviço não foi disponibilizado devido 

ao trabalho remoto. Estamos aguardando o retorno presencial das atividades para efetivar o 

seu funcionamento. 

 

Meta 6: Construir política de expansão da Extensão e Cultura para atendimento das 

demandas político-sociais e culturais de Catalão e Região 

É um trabalho a ser construído continuamente por meio de projetos e programas que 

contemplem essa política. Para isso, a reativação da incubadora de projetos sociais está sendo 

discutida e replanejada a fim de colocá-la, de fato, em pleno funcionamento para fortalecer 

projetos da comunidade interna e externa. 

 

Meta 7: Viabilizar o Fórum de Extensão e Cultura a fim de fortalecer a construção 

democrática de políticas e parcerias na UFCAT 



 

Em um primeiro momento da nossa gestão participamos de Fóruns de Extensão e 

Cultura para termos elementos para uma construção democrática de políticas e parcerias. 

Assim, em 2021, participamos, de Fóruns (FORPROEX e FORCULT) Regionais e Nacionais, 

por meio remoto.  

No que diz respeito às atividades culturais estabelecemos algumas parcerias 

importantes que foram realizadas de maneira online tais como seguem abaixo:  

– Participação no Conselho Municipal de Cultura de Catalão-GO para implementação da Lei 

Aldir Blanc no Município. 

– Participação na elaboração da Resolução da Rede IPES-GO. 

 

Meta 8: Incentivar a realização de Festivais, Mostras, Exposições e outras modalidades 

de Eventos de Extensão e Cultura 

Com o evento 2o CEPEx conseguimos realizar nossa 2ª Mostra de Extensão, bem 

como a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, Pró-Reitoria de Graduação e 

Estágio. Conseguimos, por meio dessas mostras, produzir anais do evento e fornecer 

certificados para todos os participantes, como forma de incentivo à participação. 

 

Meta 9: Valorizar a produção e o acesso às manifestações artístico-culturais nacionais, 

regionais e locais  

Esta Pró-Reitoria buscou valorizar as manifestações artístico-culturais na participação 

e/ou promoção de eventos como: 

• Oficina de Blues em Homenagem ao Dia da Consciência Negra. 

• Live sobre o Cinema Chileno em Goiás. 

• Projeto Caravana Cultural – Rede IPES-GO. 

• Live: Culinartes. 

• Live: Cultura da Nossa Gente. 

• Live: Na pisada do samba de coco do sertão, direto para Catalão. 

• Live: História e Luta dos Pataxós de Gerú Tucunã. 

• Conversa com o Cineasta Daniel Nolasco sobre o filme Os Paulistas. 

 

11 Projeções e riscos para 2022  

 



 

Meta 1: Manter e ampliar as atividades que proporcionem a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

Justificativa: essas atividades são fundamentais para contemplar o tripé ensino, pesquisa e 

extensão de forma bilateral entre universidade e sociedade, pois respaldam a necessidade de 

elaboração de projetos extensionistas e culturais significativos. 

Ações a serem desenvolvidas: 

- promoção e participação em eventos diversos, como calourada cultural, mostra da extensão, 

fornecimentos de cursos de capacitação para avaliadores de propostas em editais e 

treinamento do SIGAA; 

- participação em fóruns e seminários nacionais e regionais, e outros que garantam as 

atividades de indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão; 

- continuar com o processo de discussão para a construção da resolução que regulamenta as 

ações de extensão e cultura na UFCAT; 

- publicação de um livro da Extensão com artigos sobre os resultados de projetos 

desenvolvidos. 

Dificuldades: com o corte de verbas em editais de fomento dificulta a viabilidade da 

promoção de eventos e projetos extensionistas para a inserção curricular. 

Tempo estimado para alcançar a meta: anual. 

 

Meta 2: Melhorar, em parceria com a ASCOM, a divulgação dos projetos de extensão e 

cultura, bem como, os institucionais na UFCAT.  

Justificativa: ampliar a divulgação interna e externa das atividades de extensão e cultura, bem 

como das ações institucionais para maior visibilidade da extensão e universidade. 

Ações a serem realizadas: 

- instalar kits de mídia indoor nas TV’s da cantina e do restaurante universitário para a 

divulgação contínua dos eventos, projetos de extensão e cultura, assim como as ações 

institucionais; 

- apresentar, no mínimo, dois boletins com a divulgação dos trabalhos extensionistas e 

culturais, poesia/crônica; 

- produção de conteúdos áudio visuais; 

- implantação de uma Web TV.     

Dificuldades: implantação de Web TV demandará a contratação de pessoal para a realização 

do serviço.  

Tempo estimado para alcançar a meta: 6 meses (mídia indoor); 1 ano para Web TV. 



 

 

Meta 3: Viabilizar um Fórum de Extensão e Cultura a fim de fortalecer a construção 

democrática de políticas e parcerias na UFCAT  

Justificativa: ampliar as parcerias entre UFCAT e outras instituições públicas e privadas para 

a construção de políticas que garantam o fortalecimento da extensão e cultura. 

Ações a serem realizadas:  

- programação um Fórum de Extensão e Cultura para o segundo semestre de 2022, em que se 

discutirá e lançará metas e propostas para nortear a Extensão e Cultura na UFCAT, bem 

como, as demandas político-sociais e culturais para Catalão e região;  

- renovar o projeto de parceria entre as Associações Atléticas Acadêmicas/Ligas Esportivas e 

Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal de Catalão; garantir a participação em 

dois fóruns nacionais de Pró-Reitores (Uberlândia - UFU) e outros eventos similares;  

- dar continuidade com a parceria entre UFCAT e SESI/SENAI;  

- conquistar novas parcerias. 

Dificuldades: participação efetiva de professores e comunidade externa nos eventos 

promovidos. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 1 ano. 

 

Meta 4: reconstrução da Incubadora Social, para o fortalecimento de projetos sociais de 

Catalão e região.  

Justificativa: a criação de incubadoras de economia sócio solidárias no espaço das 

Universidades contribui para a construção de uma nova cultura do trabalho individual para o 

trabalho associativo. Nessa perspectiva, as incubadoras sociais contribuem para que as 

comunidades desenvolvam uma nova forma de gestão partilhada de bem comum pautada na 

economia sustentável, junto com o Estado, aliando os conhecimentos acadêmico e social, bem 

como oxigenam a cultura da extensão universitária. É processo que implica no 

reconhecimento da extensão em grau idêntico aos dos outros elementos que compõem o tripé 

que sustenta a Universidade, a saber, o ensino e a pesquisa. Assim, a incubadora social, ao ser 

institucionalizada, poderá contribuir com o delineamento de um estilo de fazer a Universidade 

contributivo para o fortalecimento da UFCAT. 

Ações a serem realizadas: realizar estudos, debates, palestras e visitas a universidades fortes 

em projetos e programas de extensão e cultura (UFRN) que subsidiem a avaliação sobre a 

viabilidade de se institucionalizar incubadoras de economia sócio solidárias e identificar as 

demandas e os encaminhamentos para efetivar a institucionalização da incubadora junto à 



 

PROEC/UFCAT. Também, buscaremos prover a PROEC com materiais para empréstimo ao 

desenvolvimento de projetos, como caixas de som, tendas, mesas e cadeiras. 

Dificuldades: como o desenvolvimento de ações pelas incubadoras sócio solidárias 

ultrapassam os limites construídos entre o ensino, pesquisa e extensão, reflete nas dificuldades 

para a institucionalização das mesmas devido à escassez de pessoal para o trabalho. Embora 

as incubadoras de empreendimentos sócio solidários se vinculem à extensão é preciso garantir 

sua relação com o ensino e a pesquisa.  

Tempo estimado para alcançar a meta: 2 anos. 

 

Meta 5: estabelecer uma política de preservação e conservação dos espaços 

administrados pela PROEC (auditórios). 

Justificativa: os espaços administrados pela PROEC possuem equipamentos e estruturas que 

deterioram com o uso e, nem sempre, a verba da universidade é suficiente para reparos e 

substituição, o que inviabiliza o uso pela comunidade interna e externa. Além disso, o mau 

uso e desinformação dos usuários contribuem para a deterioração desses ambientes e 

equipamentos. 

Ações a serem desenvolvidas: 

- promover parcerias com instituições privadas para o recebimento de auxílio (via fundações 

de amparo);  

- instituir normas de uso dos equipamentos e espaços dos auditórios e confeccioná-las para 

divulgação aos usuários. 

Dificuldades: efetivar parcerias com instituições privadas. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 3 anos. 

 

Meta 6: construção de uma política para financiamento e captação de recursos, via 

editais e convênios para o financiamento de bolsas de Extensão e Cultura. 

Justificativa: o número de bolsas designadas aos editais de extensão é baixo na nossa 

universidade e, por isso, atividades extensionistas são pouco valorizadas, pois o seu 

desenvolvimento pode ser dispendioso. Com isso, é necessária a construção de uma política 

de fomento a bolsas externas para o fortalecimento das ações extensionistas na UFCAT. 

Ações a serem desenvolvidas:  

- por meio de fóruns, buscar uma política de realização de convênios e parcerias entre 

UFCAT e outras instituições;  

- fazer busca a editais externos que fomentem ações de extensão e cultura. 



 

Dificuldades: realizar convênios e parcerias com outras instituições; editais de fomento à 

extensão e cultura são mais raros e com divulgação diminuída ou restrita a certas localidades. 

Tempo estimado para alcançar a meta: 3 anos. 

 

Entre os principais riscos que impactam a materialização do que se pretende realizar em 

2022 se encontram: 

• A inexistência de verbas para dar suporte às ações de extensão vinculadas à inserção 

curricular dos cursos de graduação; 

• Impossibilidade de salvaguardar (oferecer seguro) estudantes e professores durante as 

atividades extensionistas externas relacionadas, principalmente, à inserção curricular;  

• Redução do orçamento das universidades, com corte de verbas em editais de fomento 

que dificulta a viabilidade da promoção de eventos e projetos extensionistas para a 

inserção curricular, além disso, editais de fomento à extensão e cultura são mais raros 

e com divulgação diminuída ou restrita a certas localidades; 

• Escassez de orçamento, espaço físico e contratação de pessoal para o serviço durante a 

transição UFG/UFCAT.  

 


