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APRESENTAÇÃO 

 

Ao iniciar uma nova gestão da PROEC em 2018, tínhamos muitas ideias e 

desafios para gerir a Pró-Reitoria, mas sempre com o desejo alicerçante de integrar 

cada vez mais a UFG com a comunidade externa. Assim, já no início de 2018, fizemos 

o Planejamento Estratégico da PROEC para o quadriênio (2018-2021) com a 

orientação da Secretaria de Planejamento (SECPLAN), e definiu-se os principais 

objetivos e metas da gestão. 

Para favorecer o alcance destas metas iniciamos com uma reestruturação da 

equipe da PROEC, com definição de atribuições dos membros e núcleos assumidos 

pelos servidores. E para permitir que a comunidade UFG e externa tivessem acesso 

a essas informações reformulou-se o site da PROEC com inclusão destas mudanças. 

Os resultados aqui apresentados são ações planejadas e desenvolvidas em 

três eixos estratégicos: 

1. Garantia da presença da extensão e cultura na formação acadêmica; 

2. Reconhecimento da extensão e cultura como elementos para a 

transformação social; 

3. Qualificação da conceituação e executabilidade de extensão e cultura. 

 

Com relação aos resultados relevantes alcançados em 2021, podemos 

destacar a aprovação da Resolução de Inserção Curricular da Extensão nos cursos 

de graduação; apoio as ações de extensão e cultura para enfrentamento a pandemia; 

realização de oficinas de capacitação dos servidores da UFG para elaboração e 

gestão de Ações de Extensão em parceria com a DAD;  criação da ação de extensão 

para o Programa Periódico da Revista em forma de Live no YouTube Oficial da UFG; 

ampliação da lista de pareceristas ad hoc da Revista UFG com expertise em extensão 

e cultura; construção de um repositório digital com objetivo de divulgação da produção 

científica e cultural da UFG, colaborando para o acesso aos acervos e os conteúdos 

produzidos pela universidade; realização do Projeto Curta o Campus no formato digital 

e avanço na construção do Projeto Polo Social e Tecnologias Sustentáveis. 

Considerando que o ano de 2021 é o fechamento de um ciclo, este relatório 

construído pelos docentes e técnicos administrativos da PROEC, CCUFG, CINE UFG 
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e Casa Projetos Sociais UFG reúne os resultados obtidos neste ano e sugere 

caminhos a serem priorizados para a nova gestão que se iniciará em janeiro de 2022. 

 

Profa Lucilene Maria de Sousa 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 
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OBJETIVO I – QUALIFICAR AS AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

1 
Construir manual sobre extensão e 

cultura 
E E E E E E E E E E O  

Liana, Raissa, 

Lucilene, Emiliano, 

Juliana 

2 

Realização de oficina de capacitação 

dos servidores da UFG para elaboração 

e gestão de Ações de Extensão (DAD) 
P P P P E E E E E O   

Emiliano, Raíssa, 

Liana, Hélio, Núbia, 

Juliana, Nathália e 

Rosa 

3 

Promover Reunião Geral/Capacitação 

para CAEX (apresentação de 

normativas, manual de extensão, 

cartilha da extensão, boas práticas e 

ações adotadas) - Atividade “Boas 

Práticas na Extensão UFG” dia 06/10, 

14H30 às 16h30 durante o CONPEEX 

P P P P E E E E E O   
Emiliano, Raíssa, 

Hélio e Núbia 

4 
Capacitação nas Unidades Acadêmicas 

sobre extensão 
P E E E E E E E E E E E 

Emiliano, Raíssa e 

Núbia 

5 
Criar critérios de acompanhamento e 

avaliar o uso das TDIC 
E E O          

Lucilene, Flavia V; 

Flavia Freire 

6 
Elaboração do Edital 

PROBEC/PROVEC 
P P P P E E E E E O   

Emiliano, Raíssa, 

Liana, Núbia, Hélio, 

Nathália, Rosa 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O).
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AÇÃO 1: Construir manual sobre extensão e cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Orientar toda comunidade acadêmica da UFG de como elaborar e submeter 

uma ação de extensão no sistema SIGAA/UFG. 

 

- O que foi realizado: 

 Foram realizadas diversas reuniões com a equipe responsável pela elaboração 

do manual. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Neste manual há informações sobre o que é extensão, como elas são e por 

quem são coordenadas na UFG, quais áreas temáticas da extensão as ações podem 

ser classificadas, o passo a passo da elaboração de um projeto, quais informações 

são importantes e precisam conter no projeto, quais os critérios são considerados na 

sua avaliação para que seja aprovado ou reprovado, dúvidas frequentes e orientações 

sobre os principais erros cometidos ao cadastrar um projeto 

 

- Os principais andamentos: 

 Manual finalizado. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Página com o Manual de Extensão no site da PROEC 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Ação concluída em novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proec.ufg.br/p/40155-manual-extensao
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AÇÃO 2: Realização de oficina de capacitação dos servidores da UFG para 

elaboração e gestão de Ações de Extensão (DAD) 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A realização de atividades de extensão necessita de um permanente processo 

de reflexões, discussões e capacitação de todos os atores envolvidos no processo, 

possibilitando o fortalecimento e a estruturação da extensão na UFG. Neste contexto, 

o curso teve como objetivo permitir que técnicos em assuntos educacionais (TAEs) e 

docentes da UFG aprimorassem seus conhecimentos sobre as diretrizes, normas, 

elaboração e o cadastro de projetos de extensão no SIGAA. Além disso, o curso 

promoveu a integração de servidores de diferentes unidades e órgãos. 

 

- O que foi realizado: 

 Foi realizado o curso com carga horária de 20h, no período de 31 de agosto a 

30 de setembro de 2021, através da plataforma virtual Google Meet. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Vinte e um (21) servidores participantes e aprovados no curso. 

 

- Os principais andamentos: 

 A necessidade de dar continuidade às capacitações é uma das principais 

conclusões desta atividade. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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Foto: Abertura do curso, no dia 31/08/2021. 

 

 

 

Foto: Atividade de integração inicial realizada, com a pergunta “Qual sua expectativa para este curso?”. 
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Foto: Último dia de aula com atividade de fechamento “O que o curso ‘Você sabe como fazer um projeto 

de extensão’ significou e representou pra você?”. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Concluída. 
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AÇÃO 3: Promover Reunião Geral/Capacitação para CAEX (apresentação de 

normativas, manual de extensão, cartilha da extensão, boas práticas e ações 

adotadas) - Atividade “Boas Práticas na Extensão UFG” dia 06/10, 14H30 às 

16h30 durante o CONPEEX 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Esta ação teve como propósito permitir aos membros da Coordenação de Ação 

de Extensão e Cultura (CAEX) o contato com boas práticas de gestão da extensão 

nas unidades e órgão da UFG, além de possibilitar uma maior integração entre as 

CAEX presentes nas unidades acadêmicas e órgãos da UFG. O principal objetivo 

pretendido foi estimular que as boas práticas apresentadas pudessem estimular e 

inspirar aos demais coordenadores a adoção de iniciativas em suas respectivas 

unidades ou órgãos.  

 

- O que foi realizado: 

O encontro foi realizado com a apresentação de práticas de gestão realizadas 

nas seguintes unidades: ICB, FAV e FL. Após as apresentações, os participantes 

puderam fazer seus questionamentos. 

 

- Quais dados foram levantados: 

O principal resultado foi verificar a necessidade de se estabelecer encontros 

periódicos entre as CAEX para que boas práticas de gestão possam ser disseminadas 

com maior intensidade na UFG. 

 

- Os principais andamentos: 

 Criação do Fórum Permanente de CAEX da UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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Foto: Momento de troca de experiências durante a atividade “Boas Práticas na Extensão UFG”, no dia 

06/10/2021. 

 

 

Foto: Registro do momento final da atividade com as CAEX e demais participantes do encontro. 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Realizado. 
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AÇÃO 4: Capacitação nas Unidades Acadêmicas sobre extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A extensão universitária possibilita ao discente a apropriação de novas 

informações, agregando valores ao conjunto dos elementos de sua formação 

acadêmica e profissional. Ao participar de ações de extensão, o estudante tem a 

possibilidade de colocar em prática o que foi visto em sala de aula, dando-lhe a 

possibilidade de confrontar a teoria e a prática em uma dinâmica que outros ambientes 

não têm condições de oferecer. Assim, capacitar todas as unidades acadêmicas e 

órgãos para a real importância da extensão, difundindo e consolidando suas bases 

conceituais, é de extrema importância para assegurar o exercício pleno da 

universidade. 

 

- O que foi realizado: 

Foram realizadas vinte e seis (26) reuniões de capacitação em unidades 

acadêmicas da UFG, possibilitando um amplo debate dos conceitos, normas e 

procedimentos da extensão universitária na UFG 

 

- Quais dados foram levantados: 

As reuniões realizadas possibilitam indicar a grande diversidade entre as 

unidades acadêmicas no entendimento dos conceitos normativos do que são as ações 

de extensão. 

 

- Os principais andamentos: 

Com base nos resultados observados nas reuniões, evidencia-se a 

necessidade da continuidade das ações de capacitação dos docentes e técnicos 

administrativos da UFG 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 As normativas de extensão podem ser acessadas pela comunidade acadêmica 

por meio do link: https://www.proec.ufg.br/p/24526-documentos-normativos 

 

https://www.proec.ufg.br/p/24526-documentos-normativos
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- Qual o atual estado da ação: 

Executado. 
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AÇÃO 5: Criar critérios de acompanhamento e avaliar o uso das TDIC 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

As Pró-Reitorias acadêmicas, com a aprovação do Ensino Remoto 

Emergencial diante do isolamento social causado pelo coronavírus, criaram 

documentos normativos para orientar a comunidade acadêmica a serem 

desenvolvidas em caráter excepcional e durante o período de distanciamento social. 

A partir desta realidade na UFG tornou-se essencial acompanhar e monitorar o uso 

das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).  

 

- O que foi realizado: 

O GT de Extensão e Cultura, coordenado pela Pró-Reitora de Extensão e 

Cultura, alinhado a Instrução Normativa 02, de 26 de maio de 2020, que estabeleceu 

o procedimento previsto no Art. 3º-C da Resolução CONSUNI Nº 22/2020 para as 

Ações de Extensão e Cultura. Para monitorar o uso das TDIC criou-se o GT de 

Monitoramento e assim realizou-se um pesquisa on line pelo Google Forms com os 

coordenadores de ações de extensão e cultura (62 respondentes), cujo levantamento 

foi de 05 a 11/10/2020 e permitiu avaliar as fortalezas e fraquezas quanto ao uso das 

TDIC, bem como realizou-se um grupo focal com 12 coordenadores de ações que 

representaram os eixos temáticos da extensão em 25/09/2020 e possibilitou avaliar, 

por meio da vivência dos professores, o processo de utilização das Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TDIC) na implantação de ações de extensão e cultura na 

UFG.  

 

- Quais dados foram levantados: 

Os resultados encontrados nessa pesquisa realizada ao final de 2020 foram 

consolidados e apresentados à comunidade em fevereiro de 2021 e permitiram 

redirecionar e fortalecer algumas questões quanto ao uso das TDIC no 

desenvolvimento das ações. O site criado para uso das TDIC 

(https://ufgemcasa.ufg.br/) reúne todas as informações levantadas pelo GT de 

Monitoramento e criadas para dar apoio a comunidade acadêmica. 

 

 

https://ufgemcasa.ufg.br/
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- Os principais andamentos: 

 O uso das TDIC na UFG aumentou consideravelmente durante a pandemia e 

continua a ser usado, e com uso de diversas ferramentas digitais. O CIAR e a SETI 

foram e são estruturas essenciais para operacionalizar o uso das mesmas, e algumas 

ações não foram possíveis dar continuidade diante do fundamento do 

desenvolvimento da extensão, a interação dialógica e presença na comunidade. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://ufgemcasa.ufg.br/p/33089-extensao-e-cultura 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_P

ROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C

3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es

_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf  

 

 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

      Concluída. 

 

 

https://ufgemcasa.ufg.br/p/33089-extensao-e-cultura
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
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AÇÃO 6: Elaboração do Edital PROBEC/PROVEC 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Ação contínua da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que visa incentivar e 

apoiar o desenvolvimento de projetos de extensão, com a concessão de bolsas e 

voluntariado para os discentes de graduação da UFG. 

 

- O que foi realizado: 

Elaboração e execução do Edital PROEC Nº 01/2021, Programa de Bolsas e 

Voluntariado de Extensão e Cultura (PROBEC/PROVEC 2021/2022). 

 

- Quais dados foram levantados: 

Cento e onze (111) projetos de extensão inscritos e homologados para 

concorrer no edital, com previsão de 60 projetos a serem contemplados com a bolsa 

de extensão (PROBEC).  

 

- Os principais andamentos: 

● Elaboração do edital pela Comissão Gestora do Edital; 

● Publicação e divulgação do edital; 

● Seleção dos avaliadores ad hoc para atuarem no edital, a partir da Chamada 

Pública PROEC Nº 01/2021. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Edital PROEC Nº 01/2021 

Chamada Pública PROEC Nº 01/2021 

Página de acompanhamento do Edital PROBEC/PROVEC 2021/2022 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Edital_PROEC_01.2021_-_PROBEC.PROVEC_-_SEI_23070.044119_2021_07.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Edital_de_Chamada_P%C3%BAblica_PROEC_N%C2%BA_01.2021_-_SEI_23070.047404_2021_71.pdf
https://www.proec.ufg.br/p/39462-edital-probec-provec-2021-2022
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OBJETIVO II – AVANÇAR NA QUALIFICAÇÃO DA REVISTA UFG 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

7 

Manter a parceria com o CIAR para a 

diagramação e design gráfico da 

Revista; alterar fluxo de diagramação 

para drive/word 

P P P E E E E E E E E O 
Daniela, Flávia Freire 

e Lucilene 

8 

Elaborar ação de extensão para o 

Programa Periódico da Revista em 

forma de Live no YouTube Oficial da 

UFG - Desenvolver durante ano de 

2021 com autores da Revista 2020 - 

ampliar citação e fator de impacto da 

Revista; ampliar comunicação da 

Revista. 

P P P E E E E E E E E O 
Daniela, Jéssica 

Traguetto, Flávia 

Freire e Lucilene 

9 
Preparar a Revista para a Indexação 

Internacional - levam 3 anos 
P P P P P P P P P P P E 

Daniela, Jéssica e 

Flávia Freire 

10 

Implementar Dossiês do ano (2021) em 

forma de edital - com requisitos de 

qualificação: artigos com autores de 

vínculo internacional, diversificação 

institucional e foco no escopo: extensão 

e cultura 

P P E E E E E E E E E O Daniela e Flávia Freire 

11 

Baixar e começar a usar o software que 

mede indexação da Revista para 

acompanhamento das métricas 
P P P P P P P E E E E O Flávia Freire 
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12 

Ampliar a visibilidade da Revista e 

captação de trabalhos relevantes no 

escopo da Revista por meio de autores 

reconhecidos e renomados 

E E E E E E E E E E E E 
Daniela, Jéssica 

Traguetto, Flávia 

Freire e Lucilene 

13 
Organizar o banco de dados da Revista 

por ano 
E E E E E E E E E E E E Flávia Freire 

14 

Ampliar a lista de pareceristas ad hoc 

que tenham expertise em extensão e 

cultura 
E E E E E E E E E E E O Flávia Freire 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O).
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AÇÃO 7: Manter a parceria com o CIAR para a diagramação e design gráfico da 

Revista; alterar fluxo de diagramação para drive/word 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 A necessidade de manter a alta qualidade da diagramação, pela qual é 

conhecida a Revista UFG em função da parceria com o Ciar e a igual necessidade de 

agilizar e facilitar o processo em caso de necessidade de correções. 

 

- O que foi realizado: 

 A diagramação passou a ser entregue em formato Docs no Google Drive, 

permitindo conferências finais e correções pela própria editoria, em caso de 

necessidade. Essa mudança acelerou e facilitou muito o processo de publicação. 

 

- Os principais andamentos: 

 Processo instaurado de forma completa. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluída.  
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AÇÃO 8: Elaborar ação de extensão para o Programa Periódico da Revista em 

forma de Live no YouTube Oficial da UFG - Desenvolver durante ano de 2021 

com autores da Revista 2020 - ampliar citação e fator de impacto da Revista; 

ampliar comunicação da Revista. 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Necessidade de ampliar citação e fator de impacto da Revista devido à 

avaliação da Capes e necessidade de integrar os autores, pesquisadores e 

interessados em pesquisa e extensão. 

 

- O que foi realizado: 

 Foram realizadas 12 lives, sendo duas delas internacionais, em inglês com 

autora do Canadá e com autor de Portugal, além da live de abertura, que discutiu 

extensão com a pró-reitora de extensão da UFG, Profa. Lucilene Souza, e a 

Presidente do FORPROEX, Profa. Olgamir Amancia Ferreira. Aconteceram por meio 

do canal UFG Oficial, com apoio da SECOM e contando com tradutoras de Libras. As 

lives tiveram uma média de 40 min - 60 min de duração e emitiram certificado para os 

participantes. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Mais de 1100 certificados foram emitidos e todas as lives somam mais de 5 mil 

visualizações, sendo apenas a live “Por um novo conceito e paradigma de educação 

digital onlife” com mais de 1300 visualizações. 

 

- Os principais andamentos: 

 As lives aconteceram de acordo com o planejado e o projeto de extensão para 

o ano 2021 está encerrado. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Playlist do YouTube com a reunião das lives 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TISCBS8WJCQ&list=PLTtVU0kdT_nJmf-A8D340bEBIUbVe9JcI
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- Qual o atual estado da ação: 

 Concluída. 
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AÇÃO 9: Preparar a Revista para a Indexação Internacional - levam 3 anos 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Como um periódico acadêmico, é importante que a Revista UFG se desenvolva 

no sentido da qualificação pela Capes, melhorando cada vez mais. 

 

- O que foi realizado: 

● Publicação de edital para organização de dossiês, ampliando o intercâmbio da 

Revista UFG com outras instituições e ampliação do número de artigos 

enviados, tanto nacionais quanto internacionais. 

● Efetivação das lives da Revista UFG, voltadas para a divulgação dos trabalhos 

da Revista, com objetivo de ampliar o acesso à Revista e, por consequência, 

citação e fator h dos trabalhos publicados 

● Utilização do programa Publish or Perish, que visa realizar a medição do fator 

h, citação e acesso ao periódico. 

 

- Os principais andamentos: 

 Aguardando o resultado da avaliação da Capes, em atraso. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Não há. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 
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AÇÃO 10: Implementar Dossiês do ano (2021) em forma de edital - com 

requisitos de qualificação: artigos com autores de vínculo internacional, 

diversificação institucional e foco no escopo: extensão e cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Necessidade de ampliar o acesso da Revista UFG, aumentar o número e 

qualidade de artigos publicados, nacionais e internacionais. 

 

- O que foi realizado: 

 Três dossiês, com datas de abertura e fechamento que contemplaram o ano 

todo: 

● Cultura e diversidade étnico-raciais: articulando pesquisa e extensão 

(01/03/2021 a 01/06/2021). Organização: Andrea Silva Domingues (UFPA) e 

Candida Soares da Costa (UFMT). 

● Cibereducação: Fundamentos, Interfaces e Pedagogias Emergentes 

(01/03/2021 a 01/08/2021). Organização: Edméa Oliveira dos Santos (UFRRJ); 

Fabiane Lopes de Oliveira (UFG); e Lúcia Amante (UaB Lisboa). 

● Cultura e Universidade (01/03/2021 a 01/10/2021). Organização: Flavia Maria 

Cruvinel (UFG) 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Previsão de publicação até dezembro de 2021: 

I) Cultura e diversidade étnico-raciais: 13 artigos publicados, 2 internacionais 

(Argentina e Angola) 

II) Cibereducação: Fundamentos, Interfaces e Pedagogias Emergentes: 12 

artigos publicados, 2 internacionais (Portugal) 

III) Cultura e Universidade: 15 artigos publicados, 3 internacionais (Portugal, 

Chile e Uruguai) 

 

- Os principais andamentos: 

 A maior parte dos artigos está em processo de diagramação e revisão final. 
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- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. Previsão para conclusão em dezembro de 2021. 
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AÇÃO 11: Baixar e começar a usar o software que mede indexação da Revista 

para acompanhamento das métricas 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Necessidade de utilização do software para métricas da avaliação da Capes. 

 

- O que foi realizado: 

 Pesquisa pela internet de como utilizar o software. 

 

- Os principais andamentos: 

 Aplicação dos dados da Revista UFG no software e compreensão das métricas. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Não há. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluída. 
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AÇÃO 12: Ampliar a visibilidade da Revista e captação de trabalhos relevantes 

no escopo da Revista por meio de autores reconhecidos e renomados 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Necessidade de ampliar o acesso da Revista UFG, aumentar o número e 

qualidade de artigos publicados, nacionais e internacionais. 

 

- O que foi realizado: 

● Desenvolvimento de três dossiês temáticos com diferentes organizadoras 

● Contato com professores fora do eixo da Revista UFG 

● Convite e cadastro de novos pareceristas no sistema 

● Divulgação das lives da Revista UFG 

● Tradução para inglês e espanhol da Revista no sistema OJS  

 

- Quais dados foram levantados: 

 

Publicação Revista UFG (2020 e 

2021) 

 2020 
2021 

(até 11/21) 

Artigos 61 36 

Ensaios Visuais 5 4 

Total de 

publicações 66 39 

Autores 

internacionais 5 9 

 

 

- Os principais andamentos: 

 Contatos entre a editoria, as organizadoras de dossiê e os autores. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 
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AÇÃO 13: Organizar o banco de dados da Revista por ano 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Necessidade de organização e facilitação de acesso aos dados da Revista 

UFG. 

 

- O que foi realizado: 

 Elaboração de uma planilha no Google Formulários, compartilhada com todas 

as membros da editoria, contendo data de submissão, nome dos autores, nome do 

artigo, instituição de origem, número de autores de cada artigo, situação no Crossref, 

acompanhamento da submissão, observação sobre o artigo ou os autores, e data da 

publicação (se houver).  

 

- Quais dados foram levantados: 

De todos os artigos submetidos: 

● data de submissão 

● nome dos autores 

● nome do artigo 

● instituição de origem 

● número de autores de cada artigo 

● situação no Crossref 

● acompanhamento da submissão 

● observação sobre o artigo ou os autores 

● data da publicação (se houver).  

 

- Os principais andamentos: 

 Os dados são necessários para acompanhamento das editoras, assim como 

para levantamento de dados sobre a Revista UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 
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AÇÃO 14: Ampliar a lista de pareceristas ad hoc que tenham expertise em 

extensão e cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 O aumento dos artigos submetidos levou à necessidade de uma expansão da 

lista de pareceristas. O fato de a Revista UFG ter o escopo em extensão e cultura faz 

necessário que os pareceristas tenham essa expertise, para que os pareceres 

permitam o aperfeiçoamento dos artigos nesse sentido.  

 

- O que foi realizado: 

 Pesquisa, convite e cadastro de novos pareceristas especializados em 

extensão e cultura, parte por iniciativa da editoria da Revista UFG, parte pelas próprias 

organizadoras de dossiês. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Pelo menos 30 novos pareceristas convidados e cadastrados na Revista UFG 

(10 de cada dossiê). 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

Concluída. 
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EIXO ESTRATÉGICO II 

 

 

INSERÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO 

NA FORMAÇÃO ACADÊMICA 
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OBJETIVO III – PLANEJAR ESTRATÉGIAS PARA A IMPLANTAÇÃO DA INSERÇÃO CURRICULAR DA EXTENSÃO 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

15 

Manter as reuniões de planejamento e 

acompanhamento em conjunto com a 

PROGRAD 
P P P E E E E E E E E E 

Lucilene, Emiliano, 

Flavia C., Núbia e 

Raíssa 

16 

Continuar a elaboração dos 

instrumentos normativos para as ações 

de inserção curricular da extensão 
P P P P E E E E E E E E 

Lucilene, Emiliano, 

Flavia C. e Raíssa 

17 

Orientar e acompanhar a 

implementação da curricularização da 

extensão nas Unidades Acadêmicas 
P E E E E E E E E E E E 

Lucilene, Emiliano, 

Flavia C., Núbia e 

Raíssa 

18 
Realizar novos Seminários sobre a 

inserção curricular da extensão 
P P P P P P P P E E   

Lucilene, Emiliano, 

Flavia C., Núbia e 

Raíssa 

19 

Apoiar a PROGRAD a planejar a 

customização do SIGAA para a 

inclusão da inserção curricular da 

extensão 

P P P P E E E E E E E E 
Lucilene, Emiliano, 

Hélio, Núbia, 

Rosângela e Raíssa 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O).
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AÇÃO 15: Manter as reuniões de planejamento e acompanhamento em 

conjunto com a PROGRAD 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A inserção curricular da extensão nos PPC dos cursos de graduação é uma 

estratégia 12.7, da Meta 12, do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, de 25 de 

junho de 2014) e com o disposto na Resolução CES/CNE nº 07, de 18 de dezembro 

de 2018 instituiu as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. E 

desde 2019 essa meta foi incorporada no plano de gestão da PROEC com o objetivo 

de criar estratégias para a implantação da inserção curricular da extensão nos PPC 

dos cursos de graduação da UFG. Entre as estratégias membros da PROGRAD e 

PROEC coordenado pelas Pró-Reitorias realizaram diversas reuniões para promover 

a participação da comunidade UFG no debate da inserção curricular, bem como o 

planejamento de ações para operacionalização desta meta. 

 

- O que foi realizado: 

Realizadas diversas reuniões de planejamento das ações entre PROGRAD e 

PROEC para permitir a participação da comunidade no processo de debate sobre 

inserção curricular da extensão na UFG, bem como a construção de documentos 

normativos. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Estabeleceu-se o cronograma de atividades com descrição das atividades e 

prazos para debater e encaminhar com a comunidade acadêmica sobre inserção 

curricular da extensão na UFG  

 

- Os principais andamentos: 

Estabeleceu-se cronogramas pelas Pró-Reitorias para aprovação da Minuta de 

Resolução, realização de pesquisa de opinião para avaliar a Minuta com a 

comunidade acadêmica, reunião com diretores para debate da minuta, reuniões nos 

cursos de graduação com a participação de coordenadores de cursos, e membros do 

NDE e interessados, mesas redondas nos eventos oficiais da UFG para debate do 

tema. 
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- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Os documentos das reuniões encontram-se disponíveis no google drive. 

  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 16: Continuar a elaboração dos instrumentos normativos para as ações 

de inserção curricular da extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Para implantação da meta 12, do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005, 

de 25 de junho de 2014) e o atendimento do disposto na Resolução CES/CNE nº 07, 

de 18/12/2018 teve como uma das estratégias a criação de instrumento normativo, 

propriamente a Resolução que tratará sobre a regulamentação das Atividades 

Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação da Universidade Federal de Goiás.  

 

- O que foi realizado: 

O GT com membros da PROGRAD, PROEC e da Câmara Superior de 

Extensão e Cultura e da Graduação construíram a Minuta de Inserção Curricular da 

Extensão que foi amplamente debatida com a comunidade UFG.  

 

- Quais dados foram levantados: 

A segunda versão da Minuta, de 23/02/21 a 30/03/21 foi realizada uma 

Pesquisa de Opinião dirigida a toda comunidade UFG, a fim de verificar o 

conhecimento sobre a inserção curricular da extensão. Tal pesquisa foi realizada por 

formulário aplicado via Google Forms, sendo encaminhada a segunda versão da 

Minuta como anexo, a fim de dar acesso e subsidiar a avaliação do documento por 

parte dos respondentes. A abertura desta Pesquisa se deu após a comunicação por 

meio do Ofício Circular Nº 1/2021/PROEC/UFG às U.A, CEPAE e órgãos (Processo 

SEI nº 23070.009287/2021-48), além de chamadas publicadas nos sites institucionais 

da PROGRAD, PROEC e divulgação nas Redes Sociais Digitais ligada a PROEC. 

Como respondentes, foram apurados um total de 339 (sendo 190 docentes, 129 

estudantes e 20 TAEs) e destes, 73,5% afirmaram ter conhecimento da 

obrigatoriedade da inserção curricular da extensão, e outros 50% informaram que já 

faziam o debate da Minuta com a comunidade de seu espaço acadêmico. As 

dificuldades mais relatadas foram: a) compreensão do que é extensão; b) manutenção 

da oferta de ações de extensão; c) dificuldade de planejar ações de extensão que 

integrem pesquisa e ensino. Por outro lado, apontaram como principais contribuições 
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da inserção a extensão nos currículos de graduação: a) potencializar o processo 

ensino-aprendizagem; b) integração entre a Universidade com a sociedade externa a 

UFG; c) formação crítica e reflexiva do futuro profissional e cidadã do aluno UFG. 

Cabe ressaltar, ainda, que desde o primeiro semestre de 2020 até o presente 

momento, foram realizadas diversas reuniões em atendimento aos convites enviados 

pelas U.A.s, as quais trataram sobre esclarecimento acerca da inserção curricular, 

contando com a participação de representantes da PROGRAD e da PROEC. Em 2020 

foram registradas 34 e em 2021, 23 reuniões, além de participações e organização de 

encontros para debater o tema. 

 

- Os principais andamentos: 

A partir do resultado colhido da Pesquisa de Opinião, bem como da observação 

de resoluções publicadas por outras IES, no período de abril e maio deste ano, 

elaborou-se a terceira versão da Minuta, a qual foi considerada para ser enviada no 

Ofício Circular Nº 1/2021/CSEC-PROEC/UFG, pela PROGRAD e PROEC aos 

conselheiros das Câmaras de Graduação e de Extensão e Cultura do CEPEC 

(Processo SEI Nº 23070.029365/2021-21), convocando-os para a reunião 

extraordinária conjunta realizada em 05/08/2021, onde começou a ser apreciada a 

Minuta de Resolução. Neste comunicado foi sugerido, ainda, a proposição do debate 

sobre a Minuta na Semana de Planejamento Pedagógico, realizada de 19 a 24 de 

julho de 2021. 

Aos diretores de unidades acadêmicas, foi enviado convite para debate acerca 

da Minuta de Resolução, via Processo SEI nº 23070.039283/2021-94, o qual veio a 

ser realizado no dia 03/08/2021 em quatro momentos divididos por áreas: Saúde; 

Licenciaturas + CEPAE; Bacharelado e Engenharias. Somada a estas avaliações, 

foram recebidos mais alguns destaques em relação a versão da Minuta, sendo estes 

levados para as reuniões conjuntas das Câmara de Graduação e de Extensão e 

Cultura do CEPEC, que serão registradas a seguir. 

Os debates e as avaliações detalhadas da Minuta de Resolução se deram em 

quatro reuniões conjuntas extraordinárias das Câmaras de Graduação e de Extensão 

e Cultura do CEPEC, realizadas nos dias: 05/08/2021 (Processo SEI Nº 

23070.036378/2021-56); 26/08/2021 (Processo SEI Nº 23070.045088/2021-01); 

13/09/2021 (Processo SEI Nº 23070.048082/2021-88); e 30/09/2021 (Processo SEI 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2379590&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=188768abb2a112c7e09c8662130f39f4337475fd73dedd73767e8dc78b1ef7e6
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2379590&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=188768abb2a112c7e09c8662130f39f4337475fd73dedd73767e8dc78b1ef7e6
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2488578&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=fcbcffd9e2852a208a2a1f4eb4420caf4fe27eec919a3fb6f7243eaf56fb026c
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2525423&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=b17d34bdb5b9030a851479d199aa6c9127c0d92c89f1d70d82f3a3fa8af517ba
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Nº 23070.051556/2021-79), e assim, aprovada a versão da Minuta de Resolução (doc. 

2430380), que foi submetida ao Conselho (CEPEC) para a reunião ordinária em 

22/10/2021, a qual foi aprovada pelos conselheiros (Resolução CEPEC/UFG Nº 1699, 

de 22 de outubro de 2021). Para dar continuidade ao processo propõe-se a criação 

da Instrução Normativa que detalhará as estratégias para implantação da Resolução 

nos cursos de graduação da UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

 

Link para Resolução - 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Resolucao_CEPEC_2021_1699.pdf  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2568875&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=6ae73d34a1a06de7989c7a1784b793f9ded58591bbffcef785ee5c6ba909b226
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2630807&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=69cf0b2057aeb5e76d58779159c52a44c34bc596bd9aca9e93ed7f4e9b287839
https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2630807&id_procedimento_atual=2630774&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000144&infra_hash=69cf0b2057aeb5e76d58779159c52a44c34bc596bd9aca9e93ed7f4e9b287839
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/694/o/Resolucao_CEPEC_2021_1699.pdf
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AÇÃO 17: Orientar e acompanhar a implementação da curricularização da 

extensão nas Unidades Acadêmicas 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A principal motivação dessa ação foi atender ao disposto no Plano Nacional de 

Educação (PNE) - LEI N° 13.005/2014, em sua meta 12.7, que diz: 

“assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua 

ação, prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;” 

 

- O que foi realizado: 

a) Realização do I Seminário de Curricularização da Extensão na Universidade 

Federal de Goiás em 25/06/19; 

b) Criação da Comissão Mista de Curricularização: PROGRAD + PROEC + CIAR 

+ REPRESENTANTES da Câmara Superior de Graduação e Câmara Superior 

de Extensão e Cultura; 

c) Elaboração da Minuta de Resolução que trata da curricularização da extensão 

d) Envio da Minuta de Resolução que Regulamenta sobre as Atividades 

Curriculares de Extensão nos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação 

da UFG às Unidades Acadêmicas e Órgãos para análise  

e) Diálogo com as U.A. sobre o processo de inserção curricular da extensão; 

f) Reunião das Câmaras de Graduação do CEPEC e de Extensão e Cultura para 

avaliação da Minuta;  

g) Aprovação da RESOLUÇÃO CEPEC/UFG Nº 1.699 

 

- Quais dados foram levantados: 

Como resultado das diversas reuniões realizadas, consolida-se o entendimento 

de que a implantação da inserção curricular da extensão é uma grande oportunidade 

de mudança e melhoria nos modelos de ensino na universidade. 

 

- Os principais andamentos: 

Elaboração e aprovação da Resolução CEPEC Nº 1.999 de 2021 que dispõe 

sobre a regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos 
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Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Links de documentos normativos e informações sobre as das Atividades 

Curriculares de Extensão (ACEx): 

1. https://www.proec.ufg.br/p/24526-documentos-normativos 

2. https://www.proec.ufg.br/p/31211-insercao-curricular-da-extensao-na-ufg 

3. https://www.proec.ufg.br/e/28102-curricularizacao-da-extensao-e-agora 

4. https://proec.ufg.br/n/117886-curricularizacao-da-extensao-em-pauta-na-ufg 

5. https://reitoriadigital.ufg.br/n/140123-proec-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-

curricularizacao-da-extensao 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proec.ufg.br/p/24526-documentos-normativos
https://www.proec.ufg.br/p/31211-insercao-curricular-da-extensao-na-ufg
https://www.proec.ufg.br/e/28102-curricularizacao-da-extensao-e-agora
https://proec.ufg.br/n/117886-curricularizacao-da-extensao-em-pauta-na-ufg
https://reitoriadigital.ufg.br/n/140123-proec-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-curricularizacao-da-extensao
https://reitoriadigital.ufg.br/n/140123-proec-realiza-pesquisa-de-opiniao-sobre-curricularizacao-da-extensao
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AÇÃO 18: Realizar novos Seminários sobre a inserção curricular da extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

O início do debate sobre a inserção curricular da Extensão na UFG se deu pela 

realização do I Seminário de circulação em 2019, e esta agenda foi colocada como 

essencial para promover o debate com a comunidade UFG, sendo um espaço de 

compartilhar experiências e promover o debate ao tema. 

 

- O que foi realizado: 

Em 2021 teve-se uma mesa redonda “Inserção curricular da extensão: desafios 

e perspectivas na formação acadêmica” no 18º CONPEEX com a participação da 

Coordenadora Nacional do COGRAD - Colégio de Pró-reitores de Graduação das 

IFES/ANDIFES e Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UFRPE e da Coordenadora 

Nacional do COEX - Colégio de Pró-reitores de Extensão das IFES/ANDIFES - 

Decana de Extensão da UnB, com a moderação das pró-reitoras de graduação e de 

extensão e  cultura da UFG. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Participação da comunidade acadêmica como espaço para debater as dúvidas, 

compartilhar experiências e criar propostas para implantação da inserção curricular 

nos cursos de graduação da UFG. 

 

- Os principais andamentos: 

Realização de encontro com a comunidade UFG para debate do tema e 

propõe-se a continuidade desta agenda para favorecer a implantação da inserção 

curricular nos cursos de graduação da UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Link do YouTube:  

https://www.youtube.com/watch?v=Qp_LtnbQVrU&ab_channel=UFGOficial 

https://www.youtube.com/watch?v=Qp_LtnbQVrU&ab_channel=UFGOficial
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- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 19: Apoiar a PROGRAD a planejar a customização do SIGAA para a 

inclusão da inserção curricular da extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

O SIGAA é o sistema de gestão das atividades acadêmicas na UFG e para 

tanto deve ser customizado para atender os Artigos dispostos na Resolução CEPEC 

Nº 1.999 de 2021 que trata da inserção curricular da Extensão na UFG. 

 

- O que foi realizado: 

 A PROGRAD e PROEC fizeram reuniões com a equipe técnica do CERCOMP 

e secretário de Tecnologia da informação (SETI) para apresentação das demandas 

de customização. Em seguida a equipe técnica do CERCOMP fez novas reuniões 

para apresentação das sugestões no âmbito da extensão, e necessita-se avançar no 

campo da graduação, e assim fechar o plano de ação conjunto de customização do 

sistema pela equipe CERCOMP. 

 

- Quais dados foram levantados: 

As necessidades de customização no âmbito da extensão foram apresentadas 

pela equipe PROEC, a equipe técnica do CERCOMP, e o mesmo será feito pela 

equipe PROGRAD no âmbito da graduação para atender a Resolução. 

 

- Os principais andamentos: 

Fez os levantamentos das necessidades e necessita criar o plano de trabalho 

pela equipe técnica do CERCOMP com aprovação de ambas pró-reitorias para dar 

andamento a customização. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Não há. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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EIXO ESTRATÉGICO III 

 

 

SISTEMATIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS 

AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA 
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OBJETIVO IV – PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA NA UFG 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

20 
Integrar Mapa de Ações de Extensão 

ao banco de dados SIGAA 
P E E E O        Emiliano e Núbia 

21 
Sistematizar as ações pelo Mapa de 

Ações de Extensão 
P E E E O        Emiliano e Núbia 

22 
Estimular e consolidar os Programas 

de Extensão 
E E E E E E E E E E E E Emiliano e Raíssa 

23 Criar Programas de Cultura P P E E E E E E E E E E Flavia Cruvinel  

24 

Apoiar a realização dos eventos 

acadêmicos que integrem as ações de 

extensão e cultura às ações de ensino 

e pesquisa 

P P P P         
Lucilene, Flavia, 

Liana, Raíssa, Nathália 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O).
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AÇÃO 20: Integrar Mapa de Ações de Extensão ao banco de dados SIGAA 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Criar uma ferramenta de gestão que possibilita conhecer geograficamente a 

localização das ações de extensão da UFG. 

 

- O que foi realizado: 

Foi feita toda a customização para que o mapa de ações de extensão da 

plataforma Analisa UFG fosse subsidiado em tempo real com a plataforma SIGAA. 

 

- Quais dados foram levantados: 

I) Tipos de ações de extensão;  

II) Localização; 

III) Índices socioeconômicos; 

IV) Público atendido;  

V) Produtos gerados. 

 

- Os principais andamentos: 

 Está disponível na plataforma do Analisa UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao 

 

 

 

https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao
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Figura: Página da Plataforma Analisa UFG na aba Painéis de Indicadores, de Extensão.  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluída. 
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AÇÃO 21: Sistematizar as ações pelo Mapa de Ações de Extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Promover ações de Extensão e Cultura na UFG baseados em critérios 

regionais e em locais que não possuem ações de extensão. 

 

- O que foi realizado: 

Reunião com a equipe do CERCOMP. 

 

- Quais dados foram levantados: 

● Acesso ao sistema ANALISA UFG e aos painéis indicadores; 

● Número de ações por município;   

● Tipos de ações de extensão;   

● Índices sócio econômicos;  

● Público atendido; 

● Produtos gerados. 

 

- Os principais andamentos: 

 Enviado e-mail para o CERCOMP perguntando se foi possível incluir os 

indicadores dos municípios que não possuem ações de extensão. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao  

 

- Qual o atual estado da ação: 

Concluída. 

 

 

 

 

 

 

https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao
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AÇÃO 22: Estimular e consolidar os Programas de Extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido desde 2019.  

 

- O que foi realizado: 

Reuniões de acompanhamento com os coordenadores de ações de extensão 

vinculadas aos Programas de Extensão (UFG em Todo Lugar, UFG na Agroecologia, 

UFG com a Escola, UFG nos Parques e UFG na Infância) durante o primeiro semestre 

de 2021. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Alguns coordenadores de ações participantes dos Programas relataram as 

dificuldades em seguir com as atividades devido à pandemia da Covid-19. Outros 

conseguiram adaptar para o modelo remoto.  

 

- Os principais andamentos: 

● Orientações sobre as possibilidades de divulgação e maior visibilidade das 

ações (Programa UFG com Você, site e instagram da PROEC, etc.); 

● Disponibilização de uma sala no Parque Bernardo Elis (entrada do setor Novo 

Horizonte) e uma "casinha" da UFG na Vila Ambiental do Parque Areião para 

servirem como apoio e espaços para realização de atividades de extensão; 

● Estimulação para projetos com maior afinidade se articularem e realizarem 

ações conjuntas; 

● Continuação das adesões e vinculações de ações de extensão aos Programas 

pelo formulário e diretamente via SIGAA - módulo extensão. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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Foto: Reunião do Programa UFG em Todo Lugar, no dia 28/04/2021. 

 

 

 

Foto: Reunião do Programa UFG nos Parques, no dia 19/05/2021. 
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Foto: Reunião do Programa UFG na Agroecologia, no dia 25/05/2021. 

 

 

 

Foto: Reunião do Programa UFG com a Escola, no dia 26/05/2021. 
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Foto: Reunião do Programa UFG na Infância, no dia 02/06/2021. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 23: Criar Programas de Cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Trabalho em rede para o fortalecimento das ações de Cultura. 

 

- O que foi realizado: 

 Cadastro do Programa Rede de Cultura das Instituições Públicas de Ensino 

Superior de Goiás (IPES-GO). 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Não se aplica neste momento. 

 

- Os principais andamentos: 

● Elaboração de regimento interno da Rede de Cultura IPES-GO com vistas a 

ampliação das ações e criação de convênio interinstitucional para além do 

Protocolo de Intenções em vigor; 

● Criação do site e do logotipo da Rede de Cultura IPES-GO; 

● Realização do V Forcult - Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições 

de Ensino Superior, realizado pela UFG em parceria com a Rede de Cultura 

IPES-GO; 

● Realização do II Forcult Centro-Oeste - Fórum de Gestão Cultural das 

Instituições de Ensino Superior do Centro-Oeste, realizado pela UFG em 

parceria com a Rede de Cultura IPES-GO. 

 

- Registros fotográfico, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc 

 https://rededeculturaipesgo.ufg.br 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 

https://rededeculturaipesgo.ufg.br/
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AÇÃO 24: Apoiar a realização dos eventos acadêmicos que integrem as ações 

de extensão e cultura às ações de ensino e pesquisa 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

O princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, previsto 

no Art. 207 da Constituição Federal de 1988 deve ser promovido em estratégias pela 

gestão. 

 

- O que foi realizado: 

 Planejamento e execução de eventos com a participação das Pró-Reitorias 

acadêmicas, como CONPEEX e Espaço das profissões. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Realização de eventos com o envolvimento das Pró-Reitorias acadêmicas, bem 

como apresentação e debate de trabalhos no campo da pesquisa, ensino e extensão 

 

- Os principais andamentos: 

Organização e realização dos eventos permitindo compartilhar as atividades 

acadêmicas da UFG. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://conpeex.ufg.br/   

https://www2.espacodasprofissoes.ufg.br/  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução e propõe-se dar continuidade em 2022. 

 

 

 

 

https://conpeex.ufg.br/
https://www2.espacodasprofissoes.ufg.br/
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OBJETIVO V – APROFUNDAR A INTEGRAÇÃO DA INSTITUIÇÃO COM OS DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

25 
Criar parcerias de incentivo aos 

programas de Extensão e Cultura 
E E E E E        

Lucilene, Flavia, 

Emiliano, Liana, 

Raíssa, Nathália 

26 
Dar continuidade as parcerias entre 

UFG e IPES Regionais 
E E E E         

Lucilene, Flavia, 

Raíssa 

27 
Buscar fontes de financiamento para as 

ações de extensão e cultura 
E E E E E        

Lucilene, Flavia, 

Emiliano 

28 

Promover a popularização da Cultura e 

da Ciência por meio do Museu de 

Ciências da UFG/Rotas do 

Conhecimento 

E E E E E E E E E E E E 
Flavia Cruvinel, 

Flavia Freire 

29 
Fortalecer o projeto Música na Casa de 

Projetos Sociais UFG 
E E E E         

Flavia Cruvinel, 

Fernando 

30 

Integrar, na Casa Projetos Sociais UFG, 

projetos de extensão e pesquisa que 

visem o desenvolvimento de 

tecnologias sociais junto às 

comunidades em estado de 

vulnerabilidade social e aos seus 

empreendimentos econômicos 

solidários 

E E E E E E E E E E E E 
Flavia C, Lucilene, 

Fernando B. 
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31 

Manter a Casa Projetos Sociais da UFG 

como polo tecnológico de incubação de 

cooperativas populares 

E E E E E E E E E E E E 
Flavia C, Lucilene, 

Fernando B. 

32 

Articular parcerias estratégicas com 

instituições públicas e privadas para 

captação de investimentos em projetos 

socioculturais integrantes da Casa 

Projetos Sociais UFG 

E E E E E E E E E E E E 
Flavia C, Lucilene, 

Fernando B. 

33 Organização do Curta o Campus P P P P P P P C C C C C 
Nathália - Profª 

Lucilene 

34 
Feira Agroecológica: organização e 

execução 
P E E E E E E E E E E E Raíssa e Emiliano 

35 Centros Regionais de Extensão E E E E E E E E E E E E 
Emiliano, Luciano, 

Fernando 

36 
Buscar e Divulgar Editais de Fomentos 

e Prêmios em Extensão e Cultura 
P P P E E E E E E E E E Núbia e Adriana 

37 Organização do CONPEEX P P P E E E E E E O   
Liana, Lucilene, 

Flavia C 

38 
Dar continuidade aos Fóruns de 

Extensão Universitária 
P P P P E E E E E E E E 

Emiliano, Raíssa e 

Núbia 

39 
Coordenação Dossiê Cultura e 

Universidade 
E E E E E E E E E E E E Flavia C 

40 
Coordenação e Realização do V 

FORCULT 
P P P P E E E E O    

Flavia C, Flávia F, 

Raíssa, Pantaleão, 

Letícia, Eduardo, 
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Nilo, Fernando Júlio, 

Hélio O 

41 II FORCULT CO  P P P P P E E E O    
Flavia C, Flávia F, 

Raíssa, Pantaleão, 

Letícia 

42 

Transmissão de Espetáculos e Lives 

realizados pelas comunidade interna e 

externa à UFG 

P P E E E E E E E E E O 

Flavia C, Pantaleão, 

Eduardo, Fernando 

Júlio 

43 

Gravação de Espetáculos e Lives 

realizados pelas comunidade interna e 

externa à UFG 

P E E E E E E E E E E O 

Flavia C, Pantaleão, 

Eduardo, Fernando 

Júlio 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída
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AÇÃO 25: Criar parcerias de incentivo aos programas de Extensão e Cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Institucionalização das parcerias entre UFG com órgãos públicos, privados e 

ONGs no campo da extensão e cultura para a realização de programas, projetos e 

prestação de serviços. 

 

- O que foi realizado: 

 Diversas Minutas de cooperação foram estabelecidas com a UFG para a 

execução de ações de extensão que são coordenadas pelas unidades acadêmicas ou 

órgãos da UFG. Estes convênios são organizados pelo setor de convênio da UFG e 

cabe a PROEC analisar e manifestar as solicitações encaminhadas via SEI a luz da 

Resolução de Extensão e Cultura da UFG (Resolução CONSUNI No. 39/2020). 

 

- Quais dados foram levantados: 

A institucionalização das parcerias é importante para promover a integração da 

UFG com a comunidades externa formalizada. 

 

- Os principais andamentos: 

Minutas de convênios aprovadas, e coloca-se o interesse de avaliar se a 

plataforma Analisa Dados pode identificar as cooperações realizadas nas diversas 

ações de extensão. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 No site https://www.convenios.ufg.br/ pode obter as informações necessárias 

para o estabelecimento destas cooperações. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 

 

 

 

https://www.convenios.ufg.br/
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AÇÃO 26: Dar continuidade as parcerias entre UFG e IPES Regionais 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A Universidade Federal de Goiás desde a gestão anterior promoveu ações de 

integração entre as IPES públicas do estado de Goiás. Como estratégias as Pro-

Reitorias e secretarias têm promovido ações em conjunto que são planejadas entre 

os gestores. 

 

- O que foi realizado: 

Reuniões frequentes com membros das Pro-Reitorias para definir ações em 

conjunto no campo da extensão e cultura. Além disso, com a criação da UFCAT e 

UFJ, a PROEC coordenou diversas ações diante das demandas das recém criadas 

universidades. 

 

- Quais dados foram levantados: 

As reuniões permitiram planejar os assuntos de interesse para ampliar as 

ações de extensão e cultura no estado de GO. 

 

- Os principais andamentos: 

O planejamento teve como temas: inserção curricular da extensão; 

compartilhamento de experiências para enfrentamento da pandemia; rede de cultura; 

e incubadoras sociais. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Não há. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução e sugere-se dar continuidade em 2022. 
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AÇÃO 27: Buscar fontes de financiamento para as ações de extensão e cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A PROEC buscou ações que viabilizassem cooperação com a UFG no campo 

da extensão e cultura. 

 

- O que foi realizado: 

Reuniões com órgãos públicos, privados mostrando a potencialidade da UFG 

em desenvolver ações no campo da extensão e cultura 

 

- Quais dados foram levantados: 

Não se aplica. 

 

- Os principais andamentos: 

Algumas parcerias foram efetivadas pelo setor de convênios diante do 

interesse da comunidade UFG em desenvolver as cooperações. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Não há.  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento e essencial buscar essas parcerias pela gestão. 
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AÇÃO 28: Promover a popularização da Cultura e da Ciência por meio das 

Rotas do Conhecimento  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Propiciar a construção de um repositório digital com objetivo de divulgação da 

produção científica e cultural da UFG, colaborando para o acesso aos acervos e os 

conteúdos produzidos pela universidade, contribuindo com a popularização da 

ciência. 

 

- O que foi realizado: 

● Contratação de equipe;  

● Criação da marca e layout do site;  

● Criação do site;  

● Criação de conteúdos;  

● Mesa na programação do 18º Conpeex. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Não se aplica. 

 

- Os principais andamentos: 

 Manutenção da equipe; elaboração de conteúdo.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://rotas.ufg.br/    

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em andamento. 

https://rotas.ufg.br/
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AÇÃO 29: Fortalecer o projeto Música na Casa de Projetos Sociais UFG 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Otimizar o uso dos espaços da Casa Projetos Sociais UFG. 

 

- O que foi realizado: 

 As atividades presenciais do Projeto de extensão "Música na Casa Projetos 

Sociais UFG” foram canceladas devido a Pandemia de COVID – 19, porém foram 

introduzidas aulas remotas via Google Meet, de agosto a dezembro de 2020, a partir 

de parceria com estágio em Espaços Alternativos do Curso de Música - Licenciatura 

da Escola de Música e Artes Cênicas. Foram ofertadas dois cursos remotos no 

semestre letivo 2020.2 de violão coletivo e canto coletivo e no semestre letivo 2021.1 

foram ofertados 6 cursos, sendo 3 de violão coletivo, 2 de canto coletivo e 1 de flauta 

doce. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Foram ofertados no ano de 2021 8 cursos de extensão com alcance de 

aproximadamente 70 (setenta) alunos. Gravação das aulas via Google Meet; 

Utilização dos recursos do Google Classroom; e Gravação e edição de vídeo musical 

para o encerramento do semestre. 

 

- Os principais andamentos: 

Oferta de novas classes de instrumentos musicais de forma presencial a partir 

de janeiro de 2022. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 
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AÇÃO 30: Integrar, na Casa Projetos Sociais UFG, projetos de extensão e 

pesquisa que visem o desenvolvimento de tecnologias sociais junto às 

comunidades em estado de vulnerabilidade social e aos seus 

empreendimentos econômicos solidários 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 O compromisso histórico da UFG no desenvolvimento de pesquisas para a 

inovação e aplicação de produtos e processos que visam possibilitar melhorias 

estruturais e operacionais a proporcionar maior efetividade na gestão de 

empreendimentos econômicos solidários, formados por pessoas em estado de 

vulnerabilidade socioeconômica, possibilitando contribuir para a geração de trabalho 

e renda, assim como para a solução de problemas ambientais relacionados à gestão 

de resíduos sólidos, especialmente, em municipais de pequeno e médio porte no 

estado de Goiás. 

 

- O que foi realizado: 

● Contratação de empresas especializadas, pela FUNAPE, sob supervisão da 

SEINFRA, para elaboração dos projetos arquitetônicos, elétricos e 

hidrossanitários. 

● Desenvolvimento de projetos para construção das edificações do Polo. 

● Início das atividades da unidade de processamento de vidro. 

● Organização e desenvolvimento das práticas operacionais e de gestão da 

unidade de processamento de vidro com as cooperativas filiadas à UNIFORTE. 

 

- Quais dados foram levantados: 

● Pranchas dos projetos arquitetônicos, elétricos e hidrossanitários do Polo. 

● Levantamento altimétrico da área do Polo. 

● Orçamentos e aquisição de serviços para a primeira etapa de reformulação da 

rede elétrica do Polo. 

● Implementação de controles de gestão das operações de trituração do vidro. 

● Modelagem da organização operacional da unidade de processamento do 

vidro. 
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- Os principais andamentos: 

● Acompanhamento dos projetos das obras do Polo. 

● Acompanhamento das atividades da unidade de processamento do vidro. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

● Organização das práticas operacionais da unidade de processamento do vidro: 

 

  

 Foto: Levantamentos para determinação de fluxo das operações 
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 Foto: Treinamento para utilização da balança rodoviária de vidro 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Foto: Reunião para organização das atividades da unidade de processamento 
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● Acompanhamento dos projetos do Polo de Inovação Social e Tecnologias 
Sustentáveis  
 

Imagem: Planta Edifício Administrativo 
 

Imagem: Planta Galpão do Plástico 

 



 

72 
 

Imagem: Planta Galpão do Vidro 
 

 

● Implementação de controles operacionais da unidade de processamento de 
vidro. 

 

 

Imagem: Desenvolvimento de planilhas de controle 
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Imagem: Desenvolvimento de planilhas de controle 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em andamento. 
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AÇÃO 31: Manter a Casa Projetos Sociais da UFG como polo tecnológico de 

incubação de cooperativas populares 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Inicialmente, ainda em 2020, a motivação foi a organização de uma rede de 

Incubadoras, tendo a Incubadora Social da UFG como um Centro de Incubação a 

transferir tecnologia a essas incubadoras e  como eixo de atuação coletiva entre as 

Instituições Públicas de Ensino Superior de Goiás, com ênfase na implementação de 

módulos de coleta seletiva, capacitação de trabalhadores e assessoramento na 

formatação de cooperativas de catadores de materiais recicláveis no contexto das 

políticas públicas alinhadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Devido ao período de pandemia, esta ação ficou em compasso de espera. 

Em 2021, com a articulação para desenvolvimento de projetos com os 

consórcios Brasil Central e Três Rios, assim como a Secretaria da Retomada, esta 

ação foi atualizada, por meio da proposta da criação de “Incubadoras Locais”. 

 

- O que foi realizado: 

1) Apresentação de propostas para desenvolvimento do projeto para implantação 

de programas de coleta seletiva, organização de catadores em cooperativas e 

implementação de “Incubadoras Locais”. 

2) Organização interna e dimensionamento de equipe para desenvolvimento de 

planos de trabalho. 

3) Desenvolvimento de proposta metodológica de incubação de incubadoras. 

4) Organização de logística para atendimento aos municípios. 

5) Desenvolvimento de propostas com a empresa Acqua (startup) e laboratório 

NucliSolos para oferta de pacotes de serviços envolvendo os aspectos de 

gestão, reciclagem, compostagem e incubação. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Foram levantados dados inerentes à elaboração de proposta de projeto: 

● Levantamentos de custos referente aos deslocamentos (quilometragens, 

combustível e diárias) da equipe técnica. 

● Levantamentos para agrupamento regionalizado de municípios. 



 

75 
 

● Custos referentes aos serviços a serem oferecidos no projeto. 

● Levantamento de materiais (consumo/equipamentos) necessários para a 

execução do projeto. 

● Levantamentos para elaboração de questionários de diagnóstico dos 

municípios. 

● Dimensionamento de equipe técnica para execução do projeto (técnicos e 

bolsistas). 

 

- Os principais andamentos: 

As principais ações em andamento são: 

● Encaminhamento de proposta de minuta de convênio entre a UFG e a 

Secretaria da Retomada, com interveniência da FUNAPE, para execução do 

projeto. 

● Encaminhamento de propostas aos consórcios Brasil Central e Três Rios para 

elaboração de projeto. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

● Articulação para desenvolvimento de projetos com Secretaria da 
Retomada 

 
 

 
 Foto: Reunião com a Gerência de Projetos da Secretaria da Retomada. 
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Foto: Reunião de equipe para levantamento de informações para elaboração plano de 
trabalho do projeto junto à Secretaria da Retomada e Consórcios Municipais. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em andamento. 

 

  



 

77 
 

AÇÃO 32: Articular parcerias estratégicas com instituições públicas e privadas 

para captação de investimentos em projetos socioculturais integrantes da 

Casa Projetos Sociais UFG 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A necessidade de recursos para a manutenção das atividades de projetos 

integrantes da Casa Projetos Sociais UFG, especialmente para o desenvolvimento de 

projetos junto às comunidades em estado de vulnerabilidade socioeconômica, no caso 

específico, formadas por catadores de materiais recicláveis, público-alvo do projeto 

de implantação do Polo de Inovação Social e Tecnologias Sustentáveis. 

 

- O que foi realizado: 

● Articulação para assinatura de convênio entre a UFG, MPGO, FUNAPE, 

Prefeitura de Goiânia e UNIFORTE, para instalação do Polo de Inovação Social 

e Tecnologias Sustentáveis 

● Articulação junto ao MPGO para a aquisição de equipamento para o 

processamento do plástico por meio de recursos provenientes de TAC, no valor 

de R$ 1.000.000,00. 

● Articulação com a Associação Goiana de Municípios e consórcios Brasil Central 

e Três Rios para desenvolvimento de projetos para implementação de 

programas de coleta seletiva e organização de catadores de materiais 

recicláveis em cooperativas nos municípios. 

● Articulação com a Secretaria de Estado da Retomada para desenvolvimento 

de projetos para implementação de programas de coleta seletiva e organização 

de catadores de materiais recicláveis em cooperativas em quatorze (14) 

municípios no estado de Goiás. 

 

- Quais dados foram levantados: 

● Estudos gravimétricos dos municípios integrantes dos consórcios Brasil Central 

e Três Rios. 

● Levantamento de custos de logística para desenvolvimento do projeto para a 

Secretaria de Estado da Retomada. 
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- Os principais andamentos: 

● Articulação para desenvolvimento de projetos com os consórcios Brasil Central 

e Três Rios. 

● Articulação para convênio entre a UFG e a Secretaria da Retomada para 

execução de projeto. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

● Articulação para desenvolvimento de projetos com os consórcios 

Brasil Central e Três Rios 

 

 

     

Foto: Reunião UFG/Consórcios Brasil Central e Três Rios  
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Foto: Reunião Prefeitura de Itaberaí, GO 

 

 

 

          

Foto: Audiência Pública em Vicentinópolis, GO 
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Foto: Reunião Prefeitura de Inhumas, GO 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em andamento. 
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AÇÃO 33: Organização do Curta o Campus 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Continuidade de projeto de extensão Curta o Campus que teve início no ano 

de 2018. 

 

- O que foi realizado: 

As ações desse projeto preveem promoção da abertura de espaços dos 

campus da UFG para receber a comunidade acadêmica e sociedade, mas não foram 

concretizadas devido as medidas restritivas para eventos em decorrência da crise 

sanitária causada pela pandemia da Covid-19. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Não se aplica. 

 

- Os principais andamentos: 

 Não se aplica. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Não houve. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Prevista para continuar assim que as atividades presenciais puderem ser 

retomadas de forma segura. 
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AÇÃO 34: Feira Agroecológica: organização e execução 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A experiência positiva do trabalho conjunto entre UFG, IFG e SIASS IF 

Goiano/IFG para a realização da Feira Interinstitucional Agroecológica, que acontece 

desde 2019. 

 

- O que foi realizado: 

Continuidade da execução da Chamada Pública Nº 01/2020 IFG/PROEX, com 

a realização das feiras mensais em três espaços (FANUT/UFG, Reitoria IFG e SIASS 

IF Goiano/IFG). Bem como as reuniões semanais de organização, avaliação e 

acompanhamento com o Grupo de Referência Interinstitucional para Execução da 

Feira Agroecológica (GRIEFA), Equipes de Organização Descentralizadas e 

agricultoras(es).  

 

- Quais dados foram levantados: 

Participação de servidores e alunos três instituições (IFG, IF Goiano e UFG), 

além de pessoas da comunidade externa como consumidores da feira, possibilitando 

o acesso a alimentos agroecológicos da Agricultura Familiar. Houve uma média de 40 

pedidos por feira. 

Levantamento para a pesquisa de doutorado em andamento sobre os 

alimentos do cerrado que estão presentes na Feira Agroecológica e também os tipos 

de alimentos que são mais comercializados. 

 

- Os principais andamentos: 

● Realização de 10 edições da Feira Agroecológica no formato virtual em 2021, 

nos meses de fevereiro a junho e de agosto a dezembro, seguindo todos os 

protocolos de segurança para a prevenção do Covid-19; 

● Desenvolvimento do site da Feira Agroecológica, com o apoio da equipe do 

TIC-DeMoS (Tecnologias da Informação e Comunicação, Democracia e 

Movimentos Sociais) da UFRJ, a partir da seleção do projeto em chamada 

pública; 

● Apresentação do projeto em eventos acadêmicos; 
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● Visitas técnicas às propriedades das(os) agricultoras(es); 

● Atualização do projeto de extensão e do Termo de Convênio; 

● Desenvolvimento de nova Chamada Pública para 2022. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Site da Feira Agroecológica (https://feiraifesgo.cestaagroecologica.com.br/) 

 

 

 

Foto: Consumidor no momento de retirada do pedido na FANUT/UFG durante a edição de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://feiraifesgo.cestaagroecologica.com.br/
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Foto: Casal de agricultores Terezinha e Roberto Feijão realizando a conferência das quantidades dos 

alimentos no SIASS IF Goiano/IFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Visita técnica realizada na propriedade da agricultura Antonieta e família, em julho de 2021. 
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Figura: Divulgação de evento que contou com a participação do relato de experiência do projeto da 

Feira Interinstitucional Agroecológica. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 35: Centros Regionais de Extensão 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Esta ação teve como propósito inicial consolidar as ações de extensão da UFG 

em regiões estratégicas do estado de Goiás. Neste contexto, as regionais possibilitam 

uma maior aproximação da comunidade acadêmica com os demais setores da 

sociedade, estabelecendo assim, um fluxo contínuo de mão dupla de informações e, 

consequentemente, fortalecendo a espiral do conhecimento. 

 

- O que foi realizado: 

Foi criado o Comitê Gestor e Direção do Campus Caldas Novas (Portaria Nº 

2385, de 13 de agosto de 2020). 

 

- Quais dados foram levantados: 

Diante das discussões realizadas, uma das principais estratégias a serem 

adotadas é o estabelecimento de parcerias para viabilizar a efetiva implementação do 

Câmpus Caldas Novas. 

 

- Os principais andamentos: 

Elaboração do Plano de ação do Câmpus Caldas Novas e recebimento de 

diversas doações da Receita Federal de equipamentos e veículo. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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Links: 

● https://www.ufg.br/n/132018-comite-gestor-do-campus-caldas-novas-toma-

posse 

● https://www.ufg.br/n/137181-projeto-da-escola-de-agronomia-marca-

apresentacao-do-campus-caldas-novas 

● https://www.ufg.br/e/28702-campus-caldas-novas-projeto-centro-vocacional-

tecnologico 

● https://www.adufg.org.br/noticias/2-noticias/9087-ufg-desenvolve-projeto-para-

manejo-sustentavel-da-agricultura-familiar-em-caldas-novas 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ufg.br/n/132018-comite-gestor-do-campus-caldas-novas-toma-posse
https://www.ufg.br/n/132018-comite-gestor-do-campus-caldas-novas-toma-posse
https://www.ufg.br/n/137181-projeto-da-escola-de-agronomia-marca-apresentacao-do-campus-caldas-novas
https://www.ufg.br/n/137181-projeto-da-escola-de-agronomia-marca-apresentacao-do-campus-caldas-novas
https://www.ufg.br/e/28702-campus-caldas-novas-projeto-centro-vocacional-tecnologico
https://www.ufg.br/e/28702-campus-caldas-novas-projeto-centro-vocacional-tecnologico
https://www.adufg.org.br/noticias/2-noticias/9087-ufg-desenvolve-projeto-para-manejo-sustentavel-da-agricultura-familiar-em-caldas-novas
https://www.adufg.org.br/noticias/2-noticias/9087-ufg-desenvolve-projeto-para-manejo-sustentavel-da-agricultura-familiar-em-caldas-novas
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AÇÃO 36: Buscar e Divulgar Editais de Fomentos e Prêmios em Extensão e 

Cultura 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Divulgar Editais Externos em Extensão e Cultura, levando ao conhecimento da 

comunidade interna da UFG para o que é feito no âmbito da extensão e cultura fora 

da universidade e que esta comunidade possa participar de seleções e prêmio 

externos, dando visibilidade à Universidade. 

 

 - O que foi realizado: 

Divulgação e atualização dos Editais Externos em Extensão e Cultura no site 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na aba Usuários -> Editais -> Editais Externos. 

 

- Quais dados foram levantados: 

● Busca ativa através do levantamento de Editais Externos relacionados à 

Extensão e Cultura em sites de instituições de ensino superior; 

● Busca passiva com o recebimento de e-mails para a divulgação de Editais 

Externos relacionados à Extensão e Cultura. 

 

 - Os principais andamentos: 

       Publicação e divulgação no site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 https://www.proec.ufg.br/p/37866-editais-externos-2021  

https://www.proec.ufg.br/p/37866-editais-externos-2021
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Figura: Página do site da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, na aba Editais Externos.  

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 37: Organização do CONPEEX 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Apoiar a realização dos eventos acadêmicos que integrem as ações de 

extensão e cultura às ações de ensino e pesquisa 

 

- O que foi realizado: 

 18º CONPEEX – maior evento institucional da UFG 

 

- Quais dados foram levantados: 

O CONPEEX contou com 8486 inscritos, 1628 trabalhos submetidos, 1487 

trabalhos aprovados para apresentação em 17 modalidades sendo: Seminário de 

Ensino (Projetos de Ensino, Programa de Monitoria, Residência Pedagógica, Prolicen, 

Trabalho de Conclusão de Curso, Mobilidade Acadêmica, PET, SINAce), Seminário 

de Extensão (Mostra de Extensão, PROBEC, PROVEC, Mostra Cultural), Seminário 

de Pós-Graduação (Lato sensu – especialização e residência e Stricto sensu – 

mestrado e doutorado), Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, CEPAE (VIII 

Mostra TCEM e II Mostra de Iniciação Científica do CEPAE).  

Aconteceram 208 transmissões pelo Youtube da UFG, 42 transmissões pelo 

google meet, 85 palestras distribuídas entre: cinco palestras principais, 18 atividades 

paralelas, três eventos integrados ao CONPEEX – Congresso FACE 2021, 18º 

Seminário do IPTSP e 7ª Mostra de Divulgação Científica e de Popularização da 

Ciência para a Educação Básica do PPGCB, Programas Rádio e TV, Concurso 

Audiovisual de Extensão, Atividades Culturais e Escolha dos melhores trabalhos 

apresentados 

As plataformas utilizadas foram:  

● Google Meet: aplicativo da Google para algumas Atividades Paralelas, 

Seminário de Ensino, CEPAE e Congresso FACE 2021 

● Streamyard: aplicativo com licença adquirida pela PROAD com transmissão 

pelo Youtube oficial da UFG para as palestras principais, Simpósios Temáticos 

e algumas Atividades Paralelas e Integradas ao CONPEEX (Seminário do 

IPTSP e 7ª Mostra do PPGCB) 
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● Plataforma EventO: plataforma criada especialmente para o CONPEEX em 

2020 pela equipe da PRPI, e foi ampliada para todas as modalidades a partir 

das adesões, e assim utilizada para apresentação de trabalhos das 

modalidades da graduação, pós-graduação, extensão e iniciação científica. 

 

Conforme informações estatísticas retiradas do canal oficial do Youtube Oficial 

da UFG, durante os cinco dias de evento, houve mais de 55 mil visualizações, e o 

Canal Oficial da UFG ganhou mais de 680 novos seguidores com o CONPEEX 2021. 

A faixa etária do público atingido foi de 41,3% entre 18 a 24 anos, 27,2% entre 25 a 

34 anos e 14,1% entre 35 a 44 anos e o gênero dos espectadores foi feminino com 

60,5% e masculino de 36,4. 95,6% dos espectadores estavam no Brasil, porém, o 

congresso também chegou em países como: Estados Unidos e Portugal. 

A Programação do Congresso compreendeu: a) Conferência de 

abertura/Palestras, b) Seminários, c) Simpósios Temáticos, d) Rotas de Ciência e 

Cultura, e) Programa Mundo UFG/TV UFG, f) Atividades Paralelas e g) Eventos 

Integrados (FACE 2021, IPTSP, PPGCB) 

 

- Os principais andamentos: 

Evento concluído em outubro de 2021 com envio de todos certificados, 

relatórios de gestão e cadastro no SIGAA. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 eventos.ufg.br/conpeex2021  

 programacaoconpeex2021.ufg.br  

 conpeexonline.ufg.br 

 Relatório final do CONPEEX 2021 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Ação concluída. 

 

 

 

http://eventos.ufg.br/conpeex2021
http://programacaoconpeex2021.ufg.br/
http://conpeexonline.ufg.br/
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AÇÃO 38: Dar continuidade aos Fóruns de Extensão Universitária 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A mudança no cenário epidemiológico da pandemia da Covid-19, com o avanço 

da vacinação possibilitou retornar com o planejamento do Fórum de Extensão 

Universitária.  

 

- O que foi realizado: 

Diferentemente da proposta inicial do Fórum de Extensão, em 2021 algumas 

instituições demonstraram interesse, buscando parceria com a UFG para a realização 

de atividades de extensão. Assim, foi feita uma adaptação na estratégia, sendo 

realizadas reuniões e levantamento de demandas com a Paróquia Nossa Senhora da 

Assunção, Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM) e Secretaria Municipal de 

Mobilidade de Goiânia (SMM). 

 

- Quais dados foram levantados: 

As demandas e necessidades das três instituições no âmbito da extensão e 

cultura que poderiam ser atendidas por ações de extensão da UFG. 

 

- Os principais andamentos: 

● Repasse das demandas para coordenadores de ações e CAEX das unidades 

com temáticas na área; 

● Articulação entre coordenadores de ações, CAEX e as instituições para o 

planejamento e desenvolvimento das atividades; 

● Encaminhamentos para assinatura de convênio entre UFG e as instituições, de 

forma a institucionalizar a parceria. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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Foto: Primeiro encontro entre Paróquia Nossa Senhora da Assunção e representantes da PROEC, 

PROGRAD e Setor de Convênios da UFG, no dia 27/05/2021.  

 

 

 

Foto: Reunião para alinhamento de demandas entre Paróquia Nossa Senhora da Assunção, PROEC e 

coordenadores de ações de extensão da UFG, no dia 20/08/2021. 
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Foto: Reunião com representantes da SMM, PROEC/UFG e Faculdade de Ciência e Tecnologia da 

UFG, no dia 16/08/2021. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 
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AÇÃO 39: Coordenação Dossiê Cultura e Universidade 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Difusão da produção de projetos e políticas culturais ligadas às Instituições 

Públicas de Ensino Superior  

 

- O que foi realizado: 

 Publicação do Dossiê Cultura e Universidade/Revista da UFG  

 

- Quais dados foram levantados: 

Editorial e 15 (quinze) artigos publicados.  

 

- Os principais andamentos: 

● Chamadas para artigos do dossiê; 

● Convite pareceristas; 

● Recebimento dos artigos; 

● Avaliação; 

● Diagramação; 

● Registro DOI 

● Publicação dos artigos.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/issue/view/2233 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em andamento.  

 

 

 

 

 

 

https://www.revistas.ufg.br/revistaufg/issue/view/2233
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AÇÃO 40: Coordenação e Realização do V FORCULT  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 A importância do FORCULT e do evento para as políticas culturais nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior  

 

- O que foi realizado: 

 Reuniões de preparação e realização do V FORCULT - Fórum Nacional de 

Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior e primeira eleição da Diretoria do 

Forcult Nacional. 

 

- Quais dados foram levantados:  

 O evento contou com 198 inscritos, 82 docentes e dirigentes de cultura e 116 

Técnicos Administrativos das cinco regiões brasileiras.  

 

- Os principais andamentos: 

 Continuidade da Universidade Federal de Goiás na primeira diretoria eleita do 

Forcult.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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 Site: https://rededeculturaipesgo.ufg.br/forcult/  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rededeculturaipesgo.ufg.br/forcult/
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AÇÃO 41: II FORCULT CO  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 A importância do FORCULT e do evento para as políticas culturais nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior na região centro-oeste.  

 

- O que foi realizado: 

 Reuniões de preparação e realização do II FORCULT -  Centro-Oeste  

 

- Quais dados foram levantados: 

 Não se aplica 

 

- Os principais andamentos: 

 Indicação de diretor da regional do ForCult -  Centro-Oeste 

  

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Concluído. 
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AÇÃO 42: Transmissão de Espetáculos e Lives realizados pelas comunidade 

interna e externa à UFG  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 A necessidade de apoiar projetos artísticos e culturais ligados à comunidade 

interna e externa à Universidade Federal de Goiás, fortalecendo e aprofundando a 

integração da Instituição com os diversos segmentos da sociedade. 

 

- O que foi realizado: 

 

Item Data Outras transmissões Visualizações 

1 25/03/21 
Educação Musical em Espaços Alternativos - Aula 1 - 

“A Música do Meio” com Carlos Kater 697 

2 25/04/21 
Live Cultural - Campanha Vacina, Arte & 

Solidariedade - 1ª edição 2045 

3 08/05/21 
Live Cultural - Campanha Vacina, Arte & 

Solidariedade - 2ª edição 846 

4 31/05/21 Pontos de Fuga + | Mesa de abertura 374 

5 01/06/21 
Pontos de Fuga + | Mesa 01: Acessibilidade do teatro 

em Aparecida de Goiânia 302 

6 02/06/21 
Pontos de Fuga + | Bate-papo: Oficina #NÓS EM 

ESPAÇOS OUTROS# 318 

7 02/06/21 
Pontos de Fuga + | Mesa 02: Olhares estratégicos 
sobre a pedagogia da imagem na direção de arte 531 

8 03/06/21 
Pontos de Fuga + | Mesa 03: Contato - Sujeito ao real 

e virtual 270 

9 04/06/21 
Pontos de Fuga + | Lei Aldir Blanc: diálogos e 

desafios, a reinvenção política a partir da cultura 324 

10 08/06/21 
5ª Semana Nacional de Arquivos - Plataformas de 

gestão e acesso aos dados de pesquisa 485 

11 10/06/21 
5ª Semana Nacional de Arquivos - Experiências em 

preservação e acesso aos dados de pesquisa 495 

12 25/06/21 
Roda Cultural Jornada LGBTI+ | Live pocket shows 

em honra ao Orgulho LGBTI+ 298 

https://www.youtube.com/watch?v=914JRB0_xzE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=914JRB0_xzE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=VXopO3dlIfs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=VXopO3dlIfs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=gc2IS9GU-pY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=gc2IS9GU-pY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=vNHSndKvR1I&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Pcyv7vjNJuU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Pcyv7vjNJuU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ePMqaWMpvXA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ePMqaWMpvXA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=rZTpGfe0qFE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=rZTpGfe0qFE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ohIpyYPw_lk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ohIpyYPw_lk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=1qahcGscbiI&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=1qahcGscbiI&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=KUfO6zJjprg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=KUfO6zJjprg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=TX-_twdMSTA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=TX-_twdMSTA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=sI6C8fW5uGQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=sI6C8fW5uGQ&ab_channel=UFGOficial
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13 26/06/21 Cabaré das Divas - Live 1 691 

14 27/06/21 Cabaré das Divas - Live 2 486 

15 02/08/21 
Webnário Internacional em Performances Culturais - 

Aula inaugural: Performance e História 652 

16 03/08/21 

Projeto Música no HC UFG - Homenagem aos 
trabalhadores no contexto da Pandemia com Maria 

Eugênia 584 

17 16/08/21 
Webnário Internacional em Performances Culturais - 

Victor Turner e Antropologia da Performance 709 

18 23/08/21 
Webnário Internacional em Performances Culturais - 

Artivismo: poéticas e performances 393 

19 27/08/21 
Show "Caixinha de Música" com Nina Soldera e 

Kleuber Garcêz - XV Semic e I Semic Jovem 252 

20 02/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Cerimônia de 

abertura 1143 

21 03/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Apresentações 

dos coros 1321 

22 04/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Apresentações 

dos coros 1068 

23 05/09/21 
ENCoros 2021 - Debate: Recuperação Pós Covid - Os 

Impactos e Desafios no Ofício do Cantor 552 

24 05/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Apresentações 

dos coros 778 

25 06/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Apresentações 

dos coros 1339 

26 07/09/21 
Encontro Nacional de Coros 2021 - Cerimônia de 

encerramento 1025 

27 07/09/21 
ENCoros 2021 - Debate: Ambiente Virtual - Da 

Concepção à Transmissão 370 

28 15/09/21 
Diários de Viagem de Damiana da Cunha - Live de 

lançamento 400 

29 20/09/21 

Webnário Internacional em Performances Culturais - 
Grupo de Pesquisa em Oralidade e 

Performance/UFSC 525 

30 28/9/21 
V Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições 

de Ensino Superior, Forcult - Abertura Oficial 631 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_6ym_Q0ktU&ab_channel=CentroCulturalUFG
https://www.youtube.com/watch?v=joMcx8VuQ8Y&ab_channel=CentroCulturalUFG
https://www.youtube.com/watch?v=kAsgwZwrbEA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=kAsgwZwrbEA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=cI1muniCua8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=cI1muniCua8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=cI1muniCua8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=KVidg6Rlv30&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=KVidg6Rlv30&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=G-ekSt5K3hs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=G-ekSt5K3hs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=U2YR9O4rfnQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=U2YR9O4rfnQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=H35GlK9aQfw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=H35GlK9aQfw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Nf-LVQ5NNk0&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Nf-LVQ5NNk0&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=DW4N4S5Zfvc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=DW4N4S5Zfvc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=dcBvBZ-pX8g&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=dcBvBZ-pX8g&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=u-CSgVmBaO8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=u-CSgVmBaO8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=hag6Xf7EgQw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=hag6Xf7EgQw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=obm692nofEs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=obm692nofEs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=IkURH4eQvxg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=IkURH4eQvxg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Dqoq_wiDemA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Dqoq_wiDemA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=MAoY-PhynAQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=MAoY-PhynAQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=MAoY-PhynAQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=3B42EqejKeA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=3B42EqejKeA&ab_channel=UFGOficial
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31 29/9/21 
V Forcult - Mesa Forcult: Histórico e Grupos de 

Trabalho / Abertura processo eleitoral 396 

32 29/9/21 
Diários de Viagem de Damiana da Cunha - As redes 

adfroindígen@fetivas 267 

33 30/9/21 
V Forcult - Palestra: Culturas emergentes: a utopia 

final? 560 

34 30/9/21 
V Forcult - Encerramento e Posse da Nova Diretoria 

do Forcult (Nacional e Regionais) 237 

35 13/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Mesa de 

Abertura 475 

36 14/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Abertura - 

Seminário Vídeo Pesquisas 325 

37 14/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Encontro com 

Mestres 245 

38 14/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Mesa Temática 

01 362 

39 15/1021 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Encontro com 

Grupos 342 

40 16/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Mesa Temática 

02 363 

41 16/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Encontro com 

Mestres 315 

42 17/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Encontro com 

Grupos 291 

43 18/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Encontro com 

Mestres 355 

44 18/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Mesa Temática 

03 264 

45 18/10/21 
Webnário PPGPC - Escrita acadêmica performática... 

Escrita f(r)iccional: pureza e perigo 487 

46 19/10/21 
3º Encontro Poéticas do Inanimado - Lançamento da 

Revista Móin-Móin nº 24 358 

47 03/11/21 
Projeto Diários de Viagem de Damiana da Cunha - Os 

caminhos que saem da Aldeia e do Quilombo 259 

48 08/11/21 
XI Simpósio Internacional de Musicologia - Abertura e 

Homenagem a André Guerra Cotta 290 

https://www.youtube.com/watch?v=b7VhEi-P-dU
https://www.youtube.com/watch?v=b7VhEi-P-dU
https://www.youtube.com/watch?v=9-mVXylXW6s&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=9-mVXylXW6s&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=tjMTmI2dMfU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=tjMTmI2dMfU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=7jBKuLxy5qg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=7jBKuLxy5qg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=yKidlepN2q0&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=yKidlepN2q0&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=tHuIa9x_OCs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=tHuIa9x_OCs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=jX8x9SjjaO8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=jX8x9SjjaO8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=in8lKmko8oU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=in8lKmko8oU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OU6DBihtCfQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OU6DBihtCfQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=oRvE8DS8eLo&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=oRvE8DS8eLo&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=rWPEYx4ac_Y&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=rWPEYx4ac_Y&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=sEzmWJrF_-4&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=sEzmWJrF_-4&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=BnDqasEN1rc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=BnDqasEN1rc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=t3Zcw33YYyE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=t3Zcw33YYyE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=NBy_NFNAuIE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=NBy_NFNAuIE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=lIxQMI9BOY8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=lIxQMI9BOY8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=_ZEM6EpKbyc
https://www.youtube.com/watch?v=_ZEM6EpKbyc
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4t4IxNvc0
https://www.youtube.com/watch?v=Pu4t4IxNvc0
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49 08/11/21 

Eunice Katunda e Geny Marcondes: duas mulheres 
musicistas de ontem a serem ainda (melhor) 

conhecidas hoje 222 

50 08/11/21 Música e crítica na imprensa 285 

51 08/11/21 Canções e Músicas para Piano de Almeida Prado 663 

52 09/11/21 Mesa redonda 2 - Sociabilidade e Práticas Musicais 569 

53 09/11/21 Conferência Saint-Saëns no Brasil 317 

54 09/11/21 Livraria Virtual - História da Música na Madeira 196 

55 09/11/21 Livraria Virtual - Pirenópolis: Paisagens Sonoras 541 

56 09/11/21 

Palestra-recital -"Sons, Imagens e Ressonâncias: o 
piano na música 

contemporânea luso-brasileira" 218 

57 10/11/21 
Livraria virtual - Guia Musical dos Periódicos da 

Fundação Biblioteca Nacional (1842-1922) 185 

58 10/11/21 
Mesa redonda 3 - Cantos, contos e encantos de Vila 

Boa de Goiás 263 

59 10/11/21 

Livraria Virtual - Portinari (1903-1962): Catálogo 
Crítico da Iconografia Musical e Estudos de 

Iconografia Musical na transversalidade 161 

60 10/11/21 
Conferência -Música, diversidade e consciência 

coletiva 166 

61 10/11/21 

Palestra- recital - "Para além das teclas: um diálogo 
possível entre o 

piano e a sanfona (acordeão)" 230 

62 11/11/21 
Conferência - Reformulando o Catálogo Mozart de 
Ludwig von Köchel ou Cuidado com o que deseja 318 

63 11/11/21 
Livraria virtual - Coleção Meu primeiro Quinteto de 

Metais 122 

64 11/11/21 
Palestra recital - Dueto Brasil: músicas do Brasil de 

dentro 237 

65 11/11/21 

Conferência - O Batuque no patrimônio musical 
brasileiro: uma reflexão decolonial diante das 

ressignificações e branqueamentos da música negra 
no Brasil 202 

66 11/11/21 Palestra-recital - O Violão de 7 Cordas de Aço Solo 182 

67 19/11/21 FUGA 14 - Cerimônia de abertura 176 

68 19/11/21 
FUGA 14 - Espetáculo “Transbordar” - Grupo de 

Dança Diversus (FEFD/UFG) 127 

https://www.youtube.com/watch?v=-_Yk7v51DT4
https://www.youtube.com/watch?v=-_Yk7v51DT4
https://www.youtube.com/watch?v=-_Yk7v51DT4
https://www.youtube.com/watch?v=zzzPK5VEI2s
https://www.youtube.com/watch?v=TmaTWXYz1PM
https://www.youtube.com/watch?v=thAxj_Q3xMM
https://www.youtube.com/watch?v=9ZThnpex3X4
https://www.youtube.com/watch?v=Ud9d7MO_uSQ
https://www.youtube.com/watch?v=7kGBR3WC7gU
https://www.youtube.com/watch?v=TQ2tD5YU40g
https://www.youtube.com/watch?v=TQ2tD5YU40g
https://www.youtube.com/watch?v=TQ2tD5YU40g
https://www.youtube.com/watch?v=5FKnX43QIJ8
https://www.youtube.com/watch?v=5FKnX43QIJ8
https://www.youtube.com/watch?v=tQfa6lzITY8
https://www.youtube.com/watch?v=tQfa6lzITY8
https://www.youtube.com/watch?v=O1yT_SVMXXc
https://www.youtube.com/watch?v=O1yT_SVMXXc
https://www.youtube.com/watch?v=O1yT_SVMXXc
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ2KCrVaDY
https://www.youtube.com/watch?v=2lQ2KCrVaDY
https://www.youtube.com/watch?v=gI9h3MH6OW4
https://www.youtube.com/watch?v=gI9h3MH6OW4
https://www.youtube.com/watch?v=gI9h3MH6OW4
https://www.youtube.com/watch?v=Kq6w0VKiRaU
https://www.youtube.com/watch?v=Kq6w0VKiRaU
https://www.youtube.com/watch?v=m45amPsxFa4
https://www.youtube.com/watch?v=m45amPsxFa4
https://www.youtube.com/watch?v=iU0zZBs_mnY
https://www.youtube.com/watch?v=iU0zZBs_mnY
https://www.youtube.com/watch?v=sXeEU2FPLSs
https://www.youtube.com/watch?v=sXeEU2FPLSs
https://www.youtube.com/watch?v=sXeEU2FPLSs
https://www.youtube.com/watch?v=sXeEU2FPLSs
https://www.youtube.com/watch?v=S5BzLrWvybI
https://www.youtube.com/watch?v=nrMCgHx7Z4U
https://www.youtube.com/watch?v=ToCnefeCJOE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ToCnefeCJOE&ab_channel=UFGOficial
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69 20/11/21 
FUGA 14 | FUGUINHA - Peça cênico-musical: O 

Menino Paulo 99 

70 20/11/21 FUGA 14 - Ladainha 133 

71 21/11/21 FUGA 14 - Eu-Outro: Cabine Reflexiva 70 

72 22/11/21 
FUGA 14 | FUGUINHA - Mostra de Poéticas 

Audiovisuais para Bebês 62 

73 22/11/21 FUGA 14 - KATATONISCH 29 

74 22/11/21 FUGA 14 - Pandoras 81 

75 23/11/21 
FUGA 14 | FUGUINHA - O que você vai fazer quando 

tudo isso passar? 188 

76 23/11/21 FUGA 14 - Sonhos Remotos 67 

77 23/11/21 FUGA 14 - Boiada Mansa 79 

78 24/11/21 
FUGA 14 - O Teatro goiano como disciplina: 
discutindo a formação em Direção de Arte 115 

79 24/11/21 FUGA 14 - KUNDZOB: CORPO-ÁRVORE 41 

80 24/11/21 FUGA 14 - Absurdo Isolado 113 

81 24/11/21 
7º Juriti Festival de Música e Poesia Encenada - Live 

dia 24/Nov 644 

82 24/11/21 
Diários de Viagem de Damiana da Cunha - Mulheres 

Terra: Vivência e resistência na cidade 227 

83 25/11/21 FUGA 14 - Em Iporá Não se Come Bolo de Coco 105 

84 25/11/21 
7º Juriti Festival de Música e Poesia Encenada - Live 

dia 25/Nov 708 

85 26/11/21 
FUGA 14 - Mesa Redonda: Criação cênica: quando 

mulheres encenam mulheres 142 

86 26/11/21 
7º Juriti Festival de Música e Poesia Encenada - Live 

dia 26/Nov 828 

87 26/11/21 FUGA 14 - Morreu, mas passa bem 288 

88 26/11/21 
FUGA 14 - Morreu, mas passa bem - Bate-papo com o 

elenco 161 

89 27/11/21 
7º Juriti Festival de Música e Poesia Encenada - Live 

dia 27/Nov 1073 

90 03/12/21 Show Pádua - Música no HC 290 

https://www.youtube.com/watch?v=-eHzbsup0cs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=-eHzbsup0cs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/c/UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Oj47dWvq0ro&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=SGEoM6J2jkA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=SGEoM6J2jkA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=P2-H9mtw6Oo&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=GqDB5WdSJ80&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=y3IhqDxoexc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=y3IhqDxoexc&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=cozw3TKvaNA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=l2uOXNLJblA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=xpRICfiw02Q&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=xpRICfiw02Q&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=YJ6enTWgxNQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=ds76Ej8aWig&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=15kJF17bEKg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=15kJF17bEKg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=pzlmIKxxwZY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=pzlmIKxxwZY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=QfDuEisV0eM&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=17l9prj8dDs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=17l9prj8dDs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=olORKkuu_2c&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=olORKkuu_2c&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=JGl3PyAAKqk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=JGl3PyAAKqk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=CnG1EaDiuzU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=jUR1Nx47rQU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=jUR1Nx47rQU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=EZaJnEkVCh8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=EZaJnEkVCh8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=hO4JEwE0hCM
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91 20/12/21 
Lançamento do Livreto com CD "Cia de Santos Reis 

de Inhuminha" 110 

 
Público total 37156 

 
 
- Quais dados foram levantados: 

91 (noventa e uma) transmissões realizadas e 37.156  pessoas no público 

atingido.  

 

- Os principais andamentos: 

● Gestão: aprovação das propostas/solicitações; visitas e reuniões técnicas e 

escalação da equipe;  

● Produção e difusão cultural: montagem, transmissão e divulgação.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Formulário de solicitação do Teatro (com equipamentos e equipe do Centro 

Cultural UFG acompanhando): https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-

teatro  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-teatro
https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-teatro
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AÇÃO 43: Gravação de Espetáculos e Lives realizados pelas comunidade 

interna e externa à UFG  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Apoio à projetos artísticos e culturais ligados à comunidade interna e externa à 

Universidade Federal de Goiás, registrando espetáculos e criando acervos a fim de 

preservar a memória deste período histórico.   

 

- O que foi realizado: 

 

Item Data Gravações realizadas 

1 05 a 07/02/21 
Gravação espetáculo "Transbordar" - INAI, professora 

Marlini Dorneles 

2 27/02/21 Gravação Live Caboclo Roxo 

3 28 e 29/06/21 Gravação Recital Prof. Giovane (EMAC) 

4 12/07/21 
Gravação recital "My Favorite Works For Solo Guitar" - 

João Henrique Cardoso 

5 04 a 11/08/21 Gravação espetáculo "Dança Boba" - Ateliê do Gesto 

6 23/08/21 Live Nailine Cia de Dança - Espetáculo Titiksha 

7 
10,11, 23, 24 e 

25/09/21 
Gravação Show do Esqueleto 

8 03/11/21 
Gravação do recital "Canções e Músicas para Piano de 

Almeida Prado" - Prof. Robervaldo Linhares 

9 12/11/21 
Gravação Basileu - A incrível viagem de Brisa e História 

de Lenços e Ventos 

10 15/11/21 Gravação Basileu - A Casa de Bonecas 

11 17/11/21 Gravação Basileu - Caliandra 

12 18/11/21 
Gravação Basileu - Aquele que diz sim, aquele que diz 

não 

13 29/11/21 Gravação Basileu - A cantora quase careca 

14 04/12/21 Gravação Basileu - A ver estrelas 

15 13/12/21 Gravação Basileu - Pílulas Natalinas 
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16 14 a 17/12/21 Gravação Basileu - Simulacro 

 
 

- Quais dados foram levantados: 

16 (dezesseis) gravações realizadas: espetáculos teatrais, de dança, recitais, 

concertos, shows, musicais. 

 

- Os principais andamentos: 

● Gestão: aprovação das propostas/solicitações; visitas e reuniões técnicas e 

escalação da equipe;  

● Produção e difusão cultural: montagem, transmissão e divulgação.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Formulário de solicitação do Teatro (com equipamentos e equipe do Centro 

Cultural UFG acompanhando): https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-

teatro  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-teatro
https://centrocultural.ufg.br/p/18170-solicitacao-uso-teatro
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OBJETIVO VI – FORTALECER OS PROJETOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA UFG 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

44 
Realização do Projeto Música no 

Câmpus virtual 
P P P P P E E E E E O  

Flavia C, CCUFG, 

Reitoria Digital 

45 
Continuidade do Projeto Lives 

#CulturaNaUFG 
P E E E E E E E E E E O 

Flavia C, Pantaleão, 

João, Fernando Júlio, 

Eduardo, Adriana 

46 

Capacitação dos servidores para 

sistematização dos acervos na 

plataforma digital Tainacan 

P P P E O        
Flavia C, Leonardo, 

Letícia  

47 
Lives realizadas na área de Artes 

Visuais 
P P P E E E E E E E E E 

Flavia C, Eliane 

Chaud, Maria Tereza 

48 
Elaborar os catálogos das exposições 

a partir do Acervo do CCUFG 
P P E E E E E E E E E E 

Flavia C, Eliane 

Chaud, Maria Tereza 

49 Exposições P P P P P P P P P E E E 
Flavia C, Eliane 

Chaud, Maria Tereza 

50 Ação Educativa Grupo Âmbar  P P P P P P P P P E E E 
Flavia C, Eliane 

Chaud, Letícia 

51 

Curso de extensão “Introdução às 

práticas de preservação e conservação 

do acervo artístico do Centro Cultural 

UFG” 

P P P P P P P P P E E E Maria Tereza, Hélio O 
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52 

Manutenção e adaptações no Design 

dos sites Rotas de Artes e Culturas da 

América Latina e da Rede de Cultura 

IPESGO 

P P E E E E E E E E E E Flavia C, Letícia 

53 
Dar publicidade aos materiais 

relacionados aos projetos culturais 
P E E E E E E E E E E E 

Flavia C, Dorivan, 

Letícia  

54 
Criação do site da Programação 

Cultural do CONPEEX 
P P P E E E E E E E O  Flavia C, Letícia 

55 
Catálogo Música no Câmpus 2009-

2021 
P P E E E E E E E E E E Flavia C 

56 
Emissão de certificados de participação 

em atividades culturais. 
P E E E E E E E E E E O Flavia C, Letícia 

57 

Elaborar a política de acessibilidade do 

Centro Cultural UFG, CINE UFG e 

Música no Campus 

P P P P E E E E E E E E Flavia C, Thiago  

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O). 
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AÇÃO 44: Realização do Projeto Música no Câmpus 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 A necessidade de dar continuidade ao projeto Música no Câmpus em um novo 

formato virtual, devido à crise sanitária gerada pela Covid 19.  

 

- O que foi realizado 

 Gravação e transmissão simultânea de 06 (seis) shows da Temporada 2021 do 

Projeto Música no Câmpus pela TV UFG, Rádio Universitária e canal da UFG_Oficial 

no Youtube. 

 Artes nos formatos: cartaz, feed, stories, banner, capa de notícias, totalizando 

29 (vinte e nove) artes. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Foram realizados 06 (seis) shows atingindo público de 8.411 (oito mil 

quatrocentos e onze) espectadores no canal da UFG_Oficial no Youtube, a saber: 

Chico César 4.482 visualizações; Pedro Baby 1.141 visualizações; Angela Roro 1.254 

visualizações; Hamilton de Holanda 822 visualizações; João Cavalcanti 381 

visualizações; e Wanda Sá e Roberto Menescal 331 visualizações. O público atingido 

pelas transmissões na TV UFG e Rádio Universitária não puderam ser mensurados.  

 

- Os principais andamentos: 

 Captação de recursos, curadoria e convite dos músicos, gravação do show, 

edição, produção final, criação das artes, divulgação na imprensa e redes sociais 

(facebook e instagram), transmissão simultânea.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído. 
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AÇÃO 45: Continuidade do Projeto Lives #CulturaNaUFG  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:  

 Devido o distanciamento social em função da pandemia, os espaços do 

CCUFG foram fechados, inviabilizando o acesso do público. O projeto Lives 

#CulturaNaUFG foi idealizado para manter a programação de 10 anos do Centro 

Cultural UFG, bem como a programação ligada à Diretoria de Cultura da UFG e criou 

condições para o uso de ferramentas audiovisuais e virtuais para dar continuidade às 

programações culturais realizadas pela UFG. O projeto contou coordenação geral e 

curadoria da professora Flavia Maria Cruvinel e coordenação técnica de Marcus 

Vinicius Pantaleão Gomes.  

 

- O que foi realizado: 

 Foram realizadas a seguintes atividades no projeto Lives #CulturaNaUFG  

 

Item Data Lives #CulturaNaUFG Visualizações 

1 25/02/21 
Websérie Arte e Resistência. Ep. 01: Fátima Costa de 
Lima (UDESC) 273 

2 04/03/21 
Websérie Arte e Resistência. Ep. 02: Maria C. R. 
Fonseca da Silva (UDESC) 333 

3 11/03/21 
Websérie Arte e Resistência. Ep. 03: Silvana Barbosa 
Macedo (UDESC) 194 

4 18/03/21 
Websérie Arte e Resistência. Ep. 04: Alexandre 
Fernandez Vaz (UFSC) 273 

5 25/03/21 
Websérie Arte e Resistência. Ep. 05: Glayson Arcanjo e 
Paulo Duarte (UFG) 155 

6 01/04/21 Censura no cinema em tempos de ditadura 256 

7 08/04/21 Teatro Político e Censura 262 

8 15/04/21 Sambas e bambas no "Estado Novo" 317 

9 22/04/21 
Arte como propaganda: o uso do cinema na construção 
da imagem de Hitler e Lula 260 

10 29/04/21 
Populismos na América Latina: Psicologia das Massas e 
Cultura da Mídia 319 

https://www.youtube.com/watch?v=dxGSLYJ6FnM&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=dxGSLYJ6FnM&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=5KMcQsQaOhY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=5KMcQsQaOhY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=y38SqUdTvHQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=y38SqUdTvHQ&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=8wHuE18lwcA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=8wHuE18lwcA&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=31lTYnbL-cs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=31lTYnbL-cs&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=SKzxITZMlm0&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=UUCGl8S_JLY&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=mMt_zJgZgic
https://www.youtube.com/watch?v=05S6sfQjfjg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=05S6sfQjfjg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=05S6sfQjfjg&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=05S6sfQjfjg&ab_channel=UFGOficial
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11 06/05/21 Coletivo 22 - Episódio 1: Entre Memórias e Encruzilhadas 251 

12 13/05/21 Coletivo 22 - Episódio 2: Passagens e Caminhos perenes 249 

13 20/05/21 Coletivo 22 - Episódio 3: Travessias afrodiaspóricas 286 

14 27/05/21 
Coletivo 22 - Episódio 4: Do Barro do Chão ao Pau a 
pique 252 

15 10/06/21 
Imagem, Mito e Imaginário nas Artes da Cena - Ep. 01: 
Mito, Psique e Poesia 640 

16 17/06/21 
Imagem, Mito e Imaginário nas Artes da Cena - Ep. 02: 
Danças Sagradas 755 

17 24/06/21 
Imagem Mito e Imaginário nas Artes da Cena: Solitude e 
Individuação na Pandemia 310 

18 01/07/21 
Imaginário Colonial e Estudos Decoloniais em Artes da 
Cena 404 

19 05/08/21 Programando o Cinema Brasileiro internacionalmente 221 

20 10/08/21 Itamar Correia e Banda - Show "Todos Estão em Nós" 350 

21 12/08/21 Diálogos sobre Cinefilia e o Cinema Brasileiro 428 

22 17/08/21 Pedro Scalon - A Legenda do Tempo 272 

23 19/08/21 
Iniciativas de Preservação Audiovisual - Cinelimite e 
LUPA 105 

24 24/08/21 Ney Couteiro - 30 anos 276 

25 14/09/21 Show: Cabaré das Divas 62 

26 21/09/21 Espetáculo Malagueta na Labuta 118 

 
Público total 8021 

 
Público médio 308 

 
- Quais dados foram levantados: 

 Realização de 26 (vinte e seis) lives e público de 8.021 (oito mil e vinte uma 

pessoas) em dez/21. 

  

- Os principais andamentos: 

 Transmissão de espetáculos, webséries e mesas relacionadas às artes e a 

cultura.  

https://www.youtube.com/watch?v=sZCRplsHhXI&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=q1FEpeyqgUI&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Y-MVDoYIbns&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OUbxkxUar1E&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=OUbxkxUar1E&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=oIQJbgRVBEc
https://www.youtube.com/watch?v=oIQJbgRVBEc
https://www.youtube.com/watch?v=9t9hPU6MChU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=9t9hPU6MChU&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=u9mpm1x1Zrw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=u9mpm1x1Zrw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=LeBtWjVrzRk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=LeBtWjVrzRk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=-qlq0xc4oUo&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=Q9hA4z0ERz8&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=2x7L_Os5s1Y&ab_channel=UFGOficial
https://youtu.be/23ddh1sl_4g
https://www.youtube.com/watch?v=R6Mhtit8Hlw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=R6Mhtit8Hlw&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=DCiFnM8UrZk&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=lk5ErWXrFvE&ab_channel=UFGOficial
https://www.youtube.com/watch?v=o-FL8jQm6lQ&ab_channel=UFGOficial
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- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 

 
 
 

 
 
 
- Qual o atual estado da ação: 

 Ação concluída. 
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AÇÃO 46: Capacitação dos servidores para sistematização dos acervos na 

plataforma digital Tainacan 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 A ação se refere a capacitar os servidores do Centro Cultural UFG e de projetos 

que trabalham com acervos digitais a manusear e registrar na plataforma Tainacan, a 

organização em rede de acervos digitais em diferentes suportes para preservar o 

arquivo histórico da Universidade. Tornar público e facilitar o acesso dos trabalhos 

contidos nas coleções da instituição, para fins de pesquisa, ensino e extensão para a 

sociedade. 

 

- O que foi realizado: 

 Foi realizado treinamento pelos servidores do Centro Cultural UFG, Leonardo 

Elói (técnico em audiovisual) e Letícia Araújo (designer gráfica), nos dias 16, 17, 23 e 

24 de abril de 2021, totalizando 8 horas de capacitação. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Participaram da oficina um número total de 14 servidores da Universidade 

Federal de Goiás de diversas unidades, sendo eles Cassia Oliveira, Dorivan Filho, 

Eduardo Teixeira, Fernando Barros, Flavia Cruvinel, Gilson Borges, Hélio Batista, 

João Victor dos Santos, Laura Rezende, Leonardo Rocha, Lidia Faria, Marcus Vinicius 

Gomes Pantaleão, Maria das Graças Castro, Nilo Borges e Sara Duarte. 

 

- Os principais andamentos: 

 Foi ensinado o passo a passo de manuseio e inserção de acervos na 

Plataforma, design e configuração, utilização de aplicativos e ferramentas de edição 

da plataforma. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação encontra-se em estado de conclusão da primeira etapa. 
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AÇÃO 47: Lives realizadas na área de Artes Visuais  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Visando uma forma de continuar as atividades de comemoração dos 10 anos 

do Centro Cultural UFG e de 60 anos da UFG, estas lives possibilitam que os artistas 

se apresentem de forma virtual, seguindo a tendência das lives, que estão sendo 

realizadas em diversos canais. O projeto visa uma forma de minimizar o isolamento 

social, levando programação cultural para as pessoas que estão em casa no período 

da pandemia. Com o auxílio e indicação de nomes de artistas e ações por parte da 

Coordenadora de Programação do Núcleo de Artes Visuais, Eliane Maria Chaud, e da 

Diretora do Centro Cultural UFG Maria Tereza Gomes. 

 

- O que foi realizado: 

16/04/2021 live de lançamento do catálogo digital "De Fora pra dentro: diálogos 
entre obras do acervo do CCUFG e jovens artistas da FAV"), 

25/05/2021 
26/05/202 
28/05/2021 
29/05/2020 

04 lives compondo a Programação Virtual do 25º Salão Anapolino de 
Arte no CCUFG; Diálogo com curadoria e comissão de premiação do 
25º Salão Anapolino de Arte no CCUFG; Bate-papo com @s artistas 
premiad@s; 25º Salão Anapolino de Arte no CCUFG e diálogo com 
Aguinaldo Coelho, Siron Franco (Prêmio Artista Convidado) e Paulo 
Henrique Silva. Número de visualizações: 

29/10/2021 Live Lançamento Mostra Virtual e  Catálogo – Grupo Âmbar 

 

 

- Quais dados foram levantados: 

● Live 01 - Data de realização: 16/04/2021 / Live de lançamento do catálogo 

digital "De Fora para dentro: diálogos entre obras do acervo do CCUFG e 

jovens artistas da FAV". Número de visualizações: 323. Acesso em: 

27/05/2021. 

● Live 02 - Data de realização: 25/05/2021 / Abertura virtual do 25° Salão 

Anapolino de Arte no Centro Cultural UFG. Número de visualizações: 513. 

Acesso em: 19/11/2021. 

● Live 03 - Data de realização: 26/05/2021 / Diálogo com curadoria e comissão 

de premiação do 25º Salão Anapolino de Arte no CCUFG. Número de 

visualizações: 260. Acesso em: 19/11/2021. 
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● Live 04 - Data de realização: 28/05/2021 / Bate-papo com @s artistas 

premiad@s na categoria Fomento à Produção Anapolina do 25º Salão 

Anapolino de Arte no CCUFG. Número de visualizações: 265. Acesso em: 

19/11/2021. 

● Live 05 - Data de realização: 29/05/2020 / Lançamento do catálogo digital do 

25º Salão Anapolino de Arte no CCUFG e diálogo com Aguinaldo Coelho, Siron 

Franco (Prêmio Artista Convidado) e Paulo Henrique Silva. Número de 

visualizações: 216. Acesso em: 19/11/2021. 

● Total estimado de 1577 visualizações com diversas interações do público via 

chat. 

 

- Os principais andamentos: 

 Indicação para continuidade das propostas. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

● Live 01 - Live de lançamento do catálogo digital "De Fora para dentro: diálogos 

entre obras do acervo do CCUFG e jovens artistas da FAV". Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=CZYsgyaCzWY 

● Live 02 - Abertura virtual do 25° Salão Anapolino de Arte no Centro Cultural 

UFG com a participação dos artistas premiados Eneida Sanches, Renata 

Felinto e Xadalu Tupã Jekupé, e apresentação da  Pró-Reitora Adjunta de 

Extensão e Cultura da UFG, Flavia Maria Cruvinel e o curador do Salão 

Anapolino, Paulo Henrique Silva. Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=JFWSjPzAQPs  

● Live 03 - Diálogo com curadoria e comissão de premiação do 25º Salão 

Anapolino de Arte no CCUFG, com participação do curador do Salão 

Anapolino, Paulo Henrique Silva, e comissão de premiação do Salão, formada 

por Claudinei Roberto da Silva, Samantha Moreira e Vânia Leal . Link de 

acesso: https://www.youtube.com/watch?v=WpwryAx9VqY 

● Live 04 - Bate-papo com @s artistas premiad@s na categoria Fomento à 

Produção Anapolina do 25º Salão Anapolino de Arte no CCUFG. Com 

participação do curador do Salão Anapolino, Paulo Henrique Silva e dos artistas 

https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=CZYsgyaCzWY
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=JFWSjPzAQPs
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k


 

118 
 

do Prêmio Fomento à Produção Anapolina: Ana Paula Faria, Diego Oliveira, 

Joardo Filho e Rei Souza. Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=urThXzBODh8 

● Live 05 - Lançamento do catálogo digital do 25º Salão Anapolino de Arte no 

CCUFG e diálogo com Aguinaldo Coelho, Siron Franco (Prêmio Artista 

Convidado) e Paulo Henrique Silva. Link de acesso: 

https://www.youtube.com/watch?v=EJewKdGRYBk 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação encontra-se em execução com programação semanal/mensal em 

construção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=urThXzBODh8
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=FWTRqc5j14k
https://www.youtube.com/watch?v=EJewKdGRYBk
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AÇÃO 48: Elaborar os catálogos das exposições a partir do Acervo do CCUFG 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Criação de catálogos a partir do Acervo do CCUFG disponibilizado na 

Plataforma Tainacan, com o acompanhamento da professora da coordenação de 

Artes Visuais: Eliane Maria Chaud e Direção do Centro Cultural UFG, Maria Tereza 

Gomes da Silva, vinte e dois discentes da Disciplina de Estágio da Faculdade de Artes 

Visuais da Universidade Federal de Goiás buscando difundir e tornar acessível o 

acervo do CCUFG. 

 

- O que foi realizado: 

● Catálogo De fora para dentro - diálogos entre obras do acervo do CCUFG e 

jovens artistas da FAV” 

● Catálogo da Ação Educativa – Com pés plantados nas nuvens. 

● Catálogo - Distanciamentos aproximados. Aproximações distanciadas. 

Obras do acervo do CCUFG e jovens artistas da FAV. 

 Foi realizado um primeiro catálogo intitulado “De fora pra dentro diálogos entre 

obras do acervo do CCUFG e jovens artistas da FAV”, concluído em Abril de 2021. 

Link de acesso ao catálogo digital 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/cat%C3%A1logo.pdf?1618598153). 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Foram pesquisados 27 artistas do acervo do Centro Cultural UFG, gerando 

novas significações e olhares críticos. Materiais bibliográficos sobre os artistas do 

acervo. 

 

- Os principais andamentos: 

 Pesquisa dos discentes/pesquisadores/artistas sobre o acervo CCUFG, 

lançado na Plataforma Tainacan, e reflexão crítica acerca do mesmo através de textos 

reflexivos. Meio de difusão do acervo e novas pesquisas hospedadas na Plataforma 

Tainacan e no site do Centro Cultural UFG. 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/cat%25C3%25A1logo.pdf?1618598153
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/cat%25C3%25A1logo.pdf?1618598153
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/cat%25C3%25A1logo.pdf?1618598153
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- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Link de acesso aos encontros no Google Meet: http://meet.google.com/jxm-

otse-oac 

 Link de acesso ao Google Drive com os arquivos trabalhados: 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xr2KQfaeQAZV0uYlN9GadWkXLNkGngfT 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação encontra-se em execução com previsão de lançamento de mais 02 

catálogos digitais até o mês de dezembro de 2021, contando com lançamentos 

através de lives institucionais transmitidas no canal do YouTube da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://meet.google.com/jxm-otse-oac
http://meet.google.com/jxm-otse-oac
http://meet.google.com/jxm-otse-oac
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xr2KQfaeQAZV0uYlN9GadWkXLNkGngfT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xr2KQfaeQAZV0uYlN9GadWkXLNkGngfT
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Xr2KQfaeQAZV0uYlN9GadWkXLNkGngfT
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AÇÃO 49: Exposições 

 

1- Exposição virtual do grupo Âmbar – Com os pés plantados nas nuvens 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 O ÂMBAR: Grupo de Pesquisa em Práticas Artísticas é formado por 

professores da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás com os 

objetivos de desenvolver e aproximar ações de ensino, pesquisa e extensão. Neste 

sentido, busca dar visibilidade às produções de seus membros, tanto no âmbito 

acadêmico, quanto nos vários espaços do circuito de arte. Assim, a exposição "Com 

os pés plantados nas nuvens", a primeira do grupo, realizada no Centro Cultural da 

UFG, tem como intuito – além de mostrar a produção artística de seus integrantes – 

tornar-se um lugar de encontro entre pesquisadores, estudantes e comunidade, 

oferecendo conhecimentos acerca da produção artística contemporânea. 

 

- O que foi realizado: 

 Foi realizada uma live institucional no dia 29/10/2021 (sexta-feira) às 17:30h, 

no canal oficial da UFG no YouTube, contando com a presença dos artistas 

participantes da mostra Adriana Mendonça, Eliane Chaud, Glayson Arcanjo, Maria 

Tereza Gomes, Odinaldo Costa, Rubens Pileggi, e Paulo Duarte-Feitoza. Além do 

diretor e professor da Faculdade de Artes Visuais, Bráulio Ferreira e da Pró-Reitora 

Adjunta de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás, Flavia Maria 

Cruvinel. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 A live conta com 363 visualizações até o momento e ocorreu várias interações 

do público via chat. 

 

- Os principais andamentos: 

 Os principais andamentos contam com o projeto de Ação Educativa, site do 

projeto contendo os relatos dos processos criativos dos trabalhos e imagens para 

visitação. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 
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constam registros, etc: 

 Link de acesso a live de lançamento: 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhl2kRPGXE&t=2369s 

 Link de acesso ao site da exposição: https://grupoambar.website/ 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação encontra-se em estado de execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xAhl2kRPGXE&t=2369s
https://grupoambar.website/
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AÇÃO 50: Ação Educativa Grupo Âmbar  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Essa ação foi desenvolvida a partir do lançamento da exposição virtual “Com 

os pés plantados nas nuvens”, do ÂMBAR: Grupo de Pesquisa em Práticas Artísticas 

formado por professores da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de 

Goiás através de live institucional no dia 29/10/2021 no canal do YouTube da 

Universidade Federal de Goiás. 

 

- O que foi realizado: 

 Foi desenvolvido um material de Ação Educativa elaborado pela Coordenadora 

do Núcleo de Intercâmbio e Ação Educativa do Centro Cultural UFG, Valéria Fabiane. 

Sendo um PDF, disponibilizado no site do CCUFG. Também foi elaborado um site 

https://grupoambar.website/ para a exibição da mostra, criado pela designer gráfica 

Letícia Araújo. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Os dados para a pesquisa foram elaborados pelos artistas participantes da 

mostra e revelados pelo texto crítico da exposição assinado pelo curador/pesquisador 

Paulo Henrique Duarte-Feitoza. O texto encontra-se disponível em: 

https://grupoambar.website/texto-paulo/ 

 

- Os principais andamentos: 

 Os principais andamentos foram a busca pela interação e envolvimento entre 

os trabalhos executados pelos artistas participantes da mostra e o público. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Link do material: https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/%C3%82MBAR_-

_EDUCATIVO_DO_CENTRO_CULTURAL_UFG_-_29_10_21.pdf?1636036940 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação encontra-se em execução. 

https://grupoambar.website/
https://grupoambar.website/texto-paulo/
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/%25C3%2582MBAR_-_EDUCATIVO_DO_CENTRO_CULTURAL_UFG_-_29_10_21.pdf?1636036940
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/875/o/%25C3%2582MBAR_-_EDUCATIVO_DO_CENTRO_CULTURAL_UFG_-_29_10_21.pdf?1636036940
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AÇÃO 51: Curso de extensão “Introdução às práticas de preservação e 

conservação do acervo artístico do Centro Cultural UFG” 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:  

 A inclusão dessa ação consistiu em disseminar e difundir conhecimento acerca 

das boas práticas de preservação e conservação do acervo artístico do Centro 

Cultural UFG. 

 

- O que foi realizado: 

 Foi realizado encontros virtuais todas as terças-feiras (via Google Meet) das 10 

às 11:40h, com 19 alunos da disciplina de Estágio I e II do curso de Artes Visuais da 

Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, e do funcionário 

terceirizado da instituição Hélio Batista de Oliveira Júnior (Assistente de produção dos 

Espaços Expositivos do Centro Cultural UFG). Para o curso a ministrante convidada 

foi Mônica Lima de Carvalho (servidora e restauradora da Universidade Federal de 

Goiás), explicando a necessidade de conservação e salvaguarda de itens de acervos 

museológicos. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Foram ofertadas 64 horas de curso. 

 

- Os principais andamentos: 

 Os alunos participantes ao final do curso preencheram relatórios críticos 

aportados com bibliografia referente ao conteúdo aplicado, gerando novos olhares e 

reflexões acerca de suas produções e agregando conhecimento curricular acerca de 

Conservação e Restauro. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 A ação atualmente encontra-se concluída, e com perspectiva de continuidade 

para o ano de 2022. 
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AÇÃO 52: Manutenção e adaptações no Design dos sites Rotas de Artes e 

Culturas da América Latina e da Rede de Cultura  IPESGO 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 A necessidade de sistematizar padrões para difusão e mídia. 

 

- O que foi realizado: 

 Implementação do site, construção de novas páginas, adaptação nos banners. 

 

- Os principais andamentos: 

 O portal possibilita a exposição de projetos conjuntos e/ou individuais das 

Universidades participantes, e ainda a criação de novas páginas internas temporárias 

para divulgação de eventos e programações especiais. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Banners: 

 

Sites: www.rotasaugm.ufg.br 

 https://rededeculturaipesgo.ufg.br 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 

 

 

 

 

 

http://www.rotasaugm.ufg.br/
https://rededeculturaipesgo.ufg.br/
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AÇÃO 53: Dar publicidade aos materiais relacionados a projetos culturais  

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 Divulgar as ações e programações culturais realizadas ou apoiadas pela 

PROEC-UFG  

 

- O que foi realizado: 

 Criação de Artes para divulgação para redes sociais (feed e stories) e 

thumbnails para as transmissões no YouTube. 

  

- Quais dados foram levantados: 

 Total de artes para feeds, stories e thumbnails: 219 (duzentas e dezenove). 

 

- Os principais andamentos: 

 Sistematização de padrões para Difusão e mídia; Criação de artes; Divulgação 

de alcance regional, nacional e internacional.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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: 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Fluxo contínuo.  
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AÇÃO 54: Criação do site da Programação Cultural do CONPEEX 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 A necessidade de criação de uma página da programação cultural do Conpeex. 

 

- O que foi realizado: 

 Construção de página da Programação Cultural do 18º Conpeex dentro do site 

Rotas de Cultura Latino Americanas 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Foram levantados espetáculos e exposições disponíveis de forma online para 

compor a programação. 

 

- Os principais andamentos: 

 Criação de Subsite 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Site: http://rotasaugm.ufg.br/pt/conpeex/ 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rotasaugm.ufg.br/pt/conpeex/
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AÇÃO 55: Catálogo Música no Câmpus 2009-2021 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 A necessidade de sistematizar padrões para difusão e mídia. 

 

- O que foi realizado: 

 Catálogo montado contendo a memória do projeto com todas as artes dos 

shows realizados desde setembro de 2009 até novembro de 2021, com informações 

sobre os mesmos, como data e audiência estimada de cada um. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Estão sendo levantados dados visuais dos shows (cartazes e outras imagens 

de divulgação) e relatórios da realização dos mesmos. 

 

- Os principais andamentos: 

 Recuperação das artes e dados; elaboração do catálogo.  

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Ainda não há registros. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento. 
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AÇÃO 56: Emissão de certificados de participação em atividades culturais. 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual:    

 A necessidade de sistematizar padrões para Difusão e mídia 

 

- O que foi realizado: 

 Emissão de certificados de participação em atividades culturais, como Lives 

#CulturaNaUFG, ENECIM, Caravana Cultural, FORCULT entre outros. 

 

- Quais dados foram levantados: 

 Lista de participantes de cada atividade. 

 

- Os principais andamentos: 

 Envio de certificados a todos participantes e ministrantes de atividades 

culturais. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 Exemplares de certificados de aulas públicas: 

https://drive.google.com/drive/folders/1rDohbpbrMCKKq9gmthtVehdSAjfxEzof?usp=s

haring 

 Exemplares de certificados Lives #CulturaNaUFG: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BlDtHQHFDFt3Kp6irFS0bYqVSByEqRz9?usp

=sharing 

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Concluído. 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1rDohbpbrMCKKq9gmthtVehdSAjfxEzof?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rDohbpbrMCKKq9gmthtVehdSAjfxEzof?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BlDtHQHFDFt3Kp6irFS0bYqVSByEqRz9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1BlDtHQHFDFt3Kp6irFS0bYqVSByEqRz9?usp=sharing
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AÇÃO 57: Elaborar a política de acessibilidade do Centro Cultural UFG, CINE 

UFG e Música no Campus 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Promover acesso aos bens culturais realizados/ promovidos/ apoiados pela 

PROEC e CCUFG, tendo como primeira motivação a elaboração da Política de 

Acessibilidade do Centro Cultural UFG para o estabelecimento de critérios, diretrizes 

e instruções normativas para a promoção do acesso às pessoas com deficiência no 

CCUFG e projetos parceiros.      

 

- O que foi realizado:        

 Promoção de acessibilidade das obras do Acervo do CCUFG na plataforma 

Tainacan e da programação cultural por meio de lives ou gravação e posterior 

disponibilização pública.  

 

- Quais dados foram levantados: 

 Não se aplica 

 

- Os principais andamentos: 

 Disponibilização pública de acervos e transmissão de programação em 

plataforma digital. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://centrocultural.ufg.br/  

https://www.youtube.com/channel/UCfydSry2CI360P4ZxythHYA  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Ação em execução com previsão de continuidade em 2022.  

 

 

https://centrocultural.ufg.br/
https://www.youtube.com/channel/UCfydSry2CI360P4ZxythHYA
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OBJETIVO VII – AMPLIAR A VISIBILIDADE DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO E CULTURA NOS CANAIS DE 

COMUNICAÇÃO DA UFG E OUTROS 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

58 

Promover a Programação “UFG com 

Você” em conjunto com a Rádio 

Universitária 

E E E E E E E E E E E E 
Emiliano, Raíssa e 

Adriana 

59 

Potencializar a visibilidade da 

divulgação de ações de extensão e 

cultura (Redes sociais digitais, sites 

institucionais, e-mail marketing, mídias 

externas e etc) 

E E E E E E E E E E E  
Emiliano, Raíssa, 

Nathália, Núbia e 

Juliana 

60 

Ampliar as formas de divulgação dos 

episódios do "Programa UFG com 

Você" nas redes sociais digitais da 

PROEC 

E E E E E E E E E E E E 

Emiliano, Raíssa, 

Núbia, Juliana e 

Nathália 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O) 
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AÇÃO 58: Promover a Programação “UFG com Você” em conjunto com a 

Rádio Universitária 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

 Dar divulgação e visibilidade às ações de extensão da UFG com um programa 

semanal na Rádio Universitária (870 AM), por meio da parceria entre PROEC e Rádio 

Universitária. 

 

- O que foi realizado: 

Continuidade da 1ª temporada do programa UFG com Você, que finalizou em 

junho de 2021 e realização da 2ª temporada, que foi ao ar de setembro a dezembro 

de 2021. 

 

- Quais dados foram levantados: 

Informações sobre projetos de extensão das diversas áreas, através da 

experiência relatada pelo coordenador, aluno e membro da comunidade externa 

participantes das gravações. 

 

- Os principais andamentos: 

● Reuniões de planejamento e avaliação entre PROEC e Rádio Universitária; 

● Sistematização sobre os temas e da periodicidade do programa; 

● Comunicação sobre o programa UFG com Você em reuniões da extensão, 

incentivando a participação dos coordenadores de ações de extensão; 

● Criação de um formulário para os coordenadores de ações de extensão 

manifestarem interesse em participar da programação; 

● Atuação conjunta PROEC e Rádio: levantamento de possíveis ações para 

estarem no programa, contato com os participantes e repasses para a equipe 

da Rádio Universitária poder realizar a gravação e veiculação do UFG com 

Você; 

● Divulgação dos episódios a irem ao ar nas redes sociais da PROEC, Rádio 

Universitária e UFG Oficial; 

● Realização da 1ª temporada com 33 episódios, que foram ao ar de 18/11/2021 

a 30/06/2021; 
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● Realização da 2ª temporada com 18 episódios, que foram ao ar de 01/09/2021 

a 29/12/2021. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Página sobre o Programa UFG com Você no site da PROEC 

Formulário para participação na programação 

Edições realizadas disponíveis no site da Rádio Universitária 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.proec.ufg.br/p/37789-programacao-ufg-com-voce
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYQ917qdSlyUOs3YaArVH-294uqpzv1NCfMg1gKLyy1qrsrg/viewform
https://www.radio.ufg.br/news?direction=desc&sort=journal_news.created_at&tags=ufgcomvoce


 

135 
 

AÇÃO 59: Potencializar a visibilidade da divulgação de ações de extensão e 

cultura (Redes sociais digitais, sites institucionais, e-mail marketing, mídias 

externas e etc) 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Dar visibilidade às ações desenvolvidas pela PROEC e promover a 

comunicação das ações de extensão da UFG. 

 

- O que foi realizado: 

Capacitação no uso do Instagram, no desenvolvimento de peças gráficas pelo 

Canva, na elaboração de textos jornalísticos e de comunicação para redes sociais 

digitais e sites institucionais. 

 

- Quais dados foram levantados: 

O perfil @proec.ufg no Instagram alcançou o número de 2,4k seguidores, tem 

postagens diárias no stories e, pelo menos, duas postagens no feed por semana, com 

um alcance crescente de visualizações e interações. 

 

- Os principais andamentos: 

 Qualificação da Equipe de Comunicação e autonomia para gerenciar site e 

redes sociais digitais, em conjunto com demais membros da equipe PROEC no 

direcionamento de conteúdo. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 
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- Qual o atual estado da ação: 

Em desenvolvimento e com previsão de continuidade. 
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AÇÃO 60: Ampliar as formas de divulgação dos episódios do "Programa UFG 

com Você" nas redes sociais digitais da PROEC 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

Divulgar o Programa UFG com Você e, consequentemente, as ações de 

extensão participantes da programação. 

 

- O que foi realizado: 

Reuniões com representantes da PROEC, Rádio Universitária e Secretaria de 

Comunicação (SECOM) para definição da melhor estratégia de divulgação dos 

episódios do programa e, em seguida, implantado fluxo de criação das artes e 

publicação nas contas de Instagram (PROEC, Rádio Universitária e UFG Oficial). Foi 

analisada, ainda, a possibilidade de fazer recortes de áudio e criar pequenos vídeos 

que coubessem em publicações no Instagram, mas essa ideia restou inviável dado a 

falta de recursos técnicos e servidores que pudessem editar o material. 

 

- Quais dados foram levantados: 

A publicação das peças gráficas anunciando as transmissões semanais com a 

inclusão da foto de cada participante e, ainda, a marcação de seus respectivos perfis 

no Instagram gerou maior engajamento e visibilidade ao Programa UFG com Você. 

 

- Os principais andamentos: 

● Definição de um fluxo para atuação conjunta dos três órgãos: 

1. Solicitação da arte de divulgação do episódio (PROEC); 

2. Confecção da arte (SECOM); 

3. Publicação da arte nos canais:  

a) Instagram da PROEC 

b) Instagram da Rádio Universitária 

c) Instagram da UFG Oficial 

d) E-mail marketing semanal da SECOM 

e) Portal UFG Oficial 

● Além disso, a Rádio Universitária também criou um podcast do programa, que 

pode ser acompanhado nas principais plataformas de streaming de áudio. 
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- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

Podcast da Rádio Universitária, com a programação do UFG com Você 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: Primeira arte de divulgação produzida por meio da parceria entre PROEC, Rádio Universitária 

e SECOM. 

 

- Qual o atual estado da ação: 

Em execução, com previsão de continuidade em 2022. 

 

 

 

 

https://anchor.fm/radiouniversitariaufg
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OBJETIVO VIII – AÇÕES EMERGENCIAIS (PANDEMIA COVID-19) 

 

Ação JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Responsável(is) 

61 Assessoramento relacionado às TDIC's E E E E O        
Lucilene, Raíssa, 

Flavia F., Flavia C. 

62 

Assessoramento relacionado às 

atividades de enfrentamento à Covid-

19 

E E E E E E E E E    
Lucilene, Raíssa, 

Flavia C. 

* Situação da Ação: Planejada (P), Em execução (E), Em atraso (A), Cancelada (C), Concluída (O) 
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AÇÃO 61: Assessoramento relacionado às TDIC 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A partir da realidade na UFG do Ensino Remoto Emergencial diante do 

isolamento social causado pelo coronavírus tornou-se essencial apoiar o uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) no campo da extensão.  

 

- O que foi realizado: 

O GT de Extensão e Cultura acompanhou o uso pelos servidores e estudantes 

o processo de utilização das tecnologias de informação e comunicação (TDIC) na 

implantação de ações de extensão e cultura na UFG. Foi dado apoio pontual ao 

projeto de extensão como doação de 40 smartphones (recebido pelo projeto UFGID) 

ao coordenador da ação, docente da FH que oferece cursinho as famílias de catadores 

de recicláveis 

 

- Quais dados foram levantados: 

O site criado para uso das TDIC (https://ufgemcasa.ufg.br/) reúne todas as 

informações levantadas pelo GT de monitoramento e criadas para dar apoio a 

comunidade acadêmica. 

 

- Os principais andamentos: 

 O uso das TDIC na UFG aumentou consideravelmente durante a pandemia e 

continua a ser usado, e com uso de diversas ferramentas digitais. O CIAR e a SETI 

foram e são estruturas essenciais para operacionalizar o uso das mesmas, e algumas 

ações não foram possíveis dar continuidade diante do fundamento do 

desenvolvimento da extensão, a interação dialógica e presença na comunidade. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

https://ufgemcasa.ufg.br/p/33089-extensao-e-cultura 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_P

ROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf 

https://ufgemcasa.ufg.br/
https://ufgemcasa.ufg.br/p/33089-extensao-e-cultura
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_PROEC_02.2020_-_SEI_23070.024490_2020_63.pdf
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https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C

3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es

_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf  

 

 

 

 

- Qual o atual estado da ação: 

      Concluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/1262/o/Acompanhamento_e_Avalia%C3%A7%C3%A3o_das_TDICs_no_per%C3%ADodo_emergencial_em_A%C3%A7%C3%B5es_de_Extens%C3%A3o_e_Cultura.pdf
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AÇÃO 62: Assessoramento relacionado às atividades de enfrentamento à 

Covid-19 

 

- O que motivou a inclusão dessa ação no plano anual: 

A UFG promoveu e promove diversas ações no campo da extensão para 

enfrentamento à COVID-19 que foram cadastradas no programa (Programa UFG no 

enfrentamento à COVID-19) e tem o apoio da PROEC diante das demandas 

apresentadas pelos coordenadores. 

 

- O que foi realizado: 

 Oferta de insumos de higienização para o desenvolvimento do Projeto de 

extensão Telemonitoramento dos casos de COVID coordenado pelo Telemedicina 

FM/UFG. 

Apoio na organização da logística para a realização de exames de diagnósticos 

pela Tenda (coordenado pela FEN/UFG) e oferta de kit para exames pelo IQ/UFG. 

Apoio na organização da logística do projeto UFG Solidária com coordenação 

da FANUT/UFG e parceria da FEN, RTVE, FH e FIC. 

Cobertura de seguro de vida aos estudantes envolvidos nas ações de extensão 

de enfrentamento a pandemia. 

Com a aprovação da Resolução CONSUNI No. 90/2021 que dispõe sobre a 

ampliação segura e gradual das atividades escolares e acadêmicas presenciais da 

UFG, a partir do semestre de 2021/1, a PROEC, sob a coordenação da Pró-Reitora 

de Extensão e Cultura e apoio da TAE tem coordenado o GT Saúde que tem o papel 

de orientar, criar as instruções normativas e assegurar as condições higiênico 

sanitárias para a retomada das atividades a partir de 17.01.22. 

 

- Quais dados foram levantados: 

As ações foram realizadas com a participação da comunidade UFG, e dirigidas 

à comunidade UFG e comunidade externa a UFG com apoio da PROEC para 

enfrentamento a COVID-19. 

Reuniões quinzenais pelo GT Saúde desde junho de 2021 permitiram criar 

ações para triagem, exames diagnósticos, campanhas de enfrentamento a COVID, 

vacinação, orientação sob os cuidados sanitários nos ambientes da UFG, passaporte 
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vacinal. 

 

- Os principais andamentos: 

As ações de extensão desenvolvidas nas distintas áreas temáticas permitiram 

apoiar a Secretaria de Estado de Goiás, Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, 

Secretaria de Assistência Social de Goiânia no enfrentamento à Covid-19. 

Criação do site retomada UFG que reúne todas as informações. 

 

- Registros fotográficos, dados gráficos, documentos normativos, links onde 

constam registros, etc: 

 https://proec.ufg.br/p/32360-ufg-no-enfrentamento-a-covid-19 

          https://retomada.ufg.br/  

 

- Qual o atual estado da ação: 

 Em andamento e sugere continuidade em 2022. 

 

 

 

  

https://proec.ufg.br/p/32360-ufg-no-enfrentamento-a-covid-19
https://retomada.ufg.br/
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AVALIAÇÃO DOS QUATRO  

ANOS DE GESTÃO 

(2018 a 2021) 
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EXTENSÃO NA UFG 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

A consolidação da extensão na UFG é um processo de médio e longo prazo, 

pois depende de um maior comprometimento da comunidade acadêmica quanto às 

suas bases conceituais. Sendo assim, sugere-se a avaliação do presente relatório 

como possível diretriz para as ações a serem desenvolvidas no ano de 2022. 

  

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

Como pontos de melhoria, destacamos prioritariamente a necessidade de 

obtenção de maiores recursos para viabilização das ações de extensão, em especial, 

para o Programa de Bolsas PROBEC.  

Outro ponto a ser dado continuidade para buscas de solução é a cobertura de 

seguro vida para os discentes participantes de ações de extensão, o que muitas vezes 

impede a realização de ações em áreas mais afastadas. 

 

C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

Destaca-se como uma grande oportunidade o estabelecimento de novas 

parcerias com instituições públicas e privadas, e a consolidação das parcerias já 

estabelecidas, para viabilizarem e ampliarem as ações de extensão na UFG. Como 

exemplo destas parcerias, sobressai o trabalho feito com a Prefeitura Municipal de 

Goiânia, que cedeu um espaço no parque Areião para o desenvolvimento de atividade 

de extensão, bem como a Receita Federal que doou vários equipamentos, mobiliários 

e veículos para serem utilizados com exclusividade na PROEC.  

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Considerando que o ano de 2022 será marcado como o ano da implementação 

da Resolução CEPEC nº 1.999/21, que dispõe sobre a regulamentação das Atividades 

Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de 

Graduação da Universidade Federal de Goiás, sugerimos que as atividades de 

orientação e acompanhamento junto às Unidades Acadêmicas tenham continuidade 

e sejam intensificadas.  
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Propomos ainda a manutenção dos processos de capacitação quanto às 

normativas e conceitos básicos da extensão, pois ainda é um tema não pacificado em 

nossa universidade. 

Consolidar o de extensão - produtos institucionais da UFG que está sob a 

coordenação da PROEC e teve o lançamento de alguns produtos em 16.12.21 

 

E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A Diretoria de Extensão (gestão 2018 - 2021) pautou suas ações com base em 

6 diretrizes estabelecidas no início de 2018. Todas as diretrizes foram pensadas no 

sentido de orientar as ações de gestão da extensão da UFG dentro de um modelo 

pautado em indicadores e possível de ser reavaliado constantemente. 

As diretrizes e seus principais resultados são apresentados a seguir: 

1 - Qualificar: Foram realizados diversos encontros de qualificação da comunidade 

acadêmica; 

2 - Estruturar: Foram feitas parcerias com diversas instituições para o recebimento de 

doações de equipamentos, móveis e veículos. Destaca-se que essa ação possibilitou 

a PROEC ter hoje um automóvel exclusivo para seu uso;  

3 - Agregar: A criação de Programas institucionais de extensão na PROEC possibilitou 

estabelecer um ecossistema de troca de informações e experiências entre 

coordenadores de ações de extensão, otimizando tempo e recursos;  

4 - Curricularizar: a aprovação da Resolução Cepec nº 1.699/21 que dispõe sobre a 

regulamentação das Atividades Curriculares de Extensão (ACEx) nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Federal de Goiás, 

estabeleceu as bases normativas para a efetiva implementação da meta 12.7 do Plano 

Nacional de Educação (PNE) - Lei n° 13.005/2014; 

5 - Normatizar: Foram aprovadas diversas normativas referentes a extensão na UFG 

com o propósito de uniformizar procedimentos e atender os cinco princípios básicos 

da Administração Pública, presentes no artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e 

que condicionam o padrão que as organizações administrativas que são: legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

6 - Sistematizar: Criação e implementação do mapa de ações de extensão 

(https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao), ferramenta gerencial que permite a toda a 

https://analisa.ufg.br/p/32231-extensao
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sociedade conhecer onde as ações de extensão da UFG são desenvolvidas, 

indicando ainda lacunas regionais a serem atendidas.  

Ressalta-se ainda o papel estratégico dos técnicos administrativos no 

planejamento, coordenação e gestão das ações de extensão, fato que possibilita 

sobremaneira a integração de toda a comunidade acadêmica, de maneira sólida e 

indivisível. Assim, por meio de um caminho metodológico claro e uma equipe coesa e 

dedicada, foi possível consolidar ainda mais o eixo da extensão universitária na 

Universidade Federal de Goiás. 
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REVISTA UFG 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

● Qualificação da Revista para Scopus e Web of Science 

● Tradução dos metadados para inglês e espanhol 

 

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

1. Qualis de meio termo passou de C e B 4 para B2. Aguardamos resultado final 

do Qualis 2017-2020. 

2. Organização de novo fluxo de aprovação dos trabalhos, incluindo a passagem 

por revisão de português 

3. Inclusão de publicação de autores da UFG, respeitando as regras de endogenia 

da CAPES para avaliação do Qualis 

4. Implementação de edital para submissão de dossiês temáticos, prevendo a 

ampliação de publicações com vínculo internacional na Revista 

5. Em 2021 foi criada uma ação de extensão (Programa Revista UFG é Extensão 

e Cultura)  com o objetivo de desenvolvimento de Lives para divulgação de 

artigos publicados na Revista em 2020 e presença de seus autores.  

6. Manutenção da parceria com o CIAR para criação das capas da Revista e 

designer dos artigos/trabalhos publicados com inovação:  Alteração de design 

da capa, novo design dos artigos atendendo acessibilidade (pessoas com baixa 

visão, dislexia, pessoas daltônicas) e implementação da Revista UFG com fluxo 

contínuo e volume único anual atendendo os melhores indexadores 

7. Tradução para inglês e espanhol da Revista no sistema OJS  

8. Inclusão de ORCID e Lattes (via link) nos artigos 

9. Novos indexadores: Sumários.org; BASE; Directory of Research Journal 

Indexing; PKP Index; LivRe - Revistas de Livre Acesso; DIADORIM - Diretório 

de Políticas Editoriais das Revistas Científicas Brasileiras; SIS - Scientific 

Indexing Services; Google Scholar; REDIB - Red Iberoamericana de 

Innovación y Conocimiento Científico; Latindex. 

10. Aquisição de sala - espaço físico para desenvolvimento da Revista 

11. Ampliação do número de artigos publicados por ano com objetivo de qualificar 

a Revista. 

12. Diversificação do Comitê Editorial 

13. Organização dos metadados dos autores em planilha dividida por edição (ano), 

permitindo assim maior facilidade nas pesquisas 

14. Resolução de questões referentes ao ataque cibernético sofrido pelo Portal de 

Periódicos 

15. Levantamento e organização de cadastro para pareceristas (contatos por 

temática/ pareceristas por ano) 
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C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

Elaboração de estudos de possibilidades para publicar artigos em inglês. 

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Projeto de bolsa para revisores: português, ABNT, espanhol e inglês. 

 

E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Segue tabela com as publicações dos últimos anos da Revista UFG: 

 

Publicação Revista UFG (2015 a 2020) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Artigos 16 14 14 46 45 61 

Ensaios Visuais - - - 2 2 5 

Total de 

publicações 16 14 14 48 47 66 

Autores 

internacionais 1 1 - - 2 5 
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CASA PROJETOS SOCIAIS UFG E INCUBADORA SOCIAL DA UFG 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

As ações da Casa Projetos Sociais UFG/Incubadora Social da UFG devem ser 

mantidas no ano de 2022, uma vez que o desenvolvimento de projetos junto à 

Secretaria da Retomada do governo do Estado de Goiás e consórcios municipais 

(Brasil Central e Três Rios) preveem prazo de execução de 18 a 36 meses a partir da 

assinatura dos convênios. 

 

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

As dificuldades encontradas no ano de 2021 para o desenvolvimento das ações 

da Casa Projetos Sociais UFG/Incubadora Social da UFG se deve a predominância 

do período de pandemia. Os pontos de melhoria de suas ações dependem da 

superação da crise pandêmica e captação de recursos para novos projetos a ampliar 

o escopo de ações envolvendo as várias áreas do conhecimento da UFG. 

Há necessidade da participação das áreas acadêmicas no desenvolvimento do 

Polo de Inovação Social e Tecnologias Sustentáveis para o desenvolvimento de 

processos inovadores produtivos e de gestão, assim como de pesquisa de novos 

materiais, produtos, máquinas e equipamentos por meio de tecnologias compatíveis 

com as atividades das cooperativas de catadores de materiais recicláveis e dos 

pequenos municípios do estado de Goiás. 

 

C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

A partir da implantação da Unidade de Processamento de Vidro e das 

instalações do Polo de Inovação e Tecnologias Sustentáveis, ampliou-se o interesse 

de instituições públicas e privadas na busca de soluções para o descarte correto de 

materiais recicláveis e seu retorno na cadeia produtiva por meio de projetos que 

abranjam desde a formação de pessoas para  a atuação referente às questões 

ambientais, como para o desenvolvimento de tecnologias visando a sustentabilidade 

de empreendimentos de catadores e de municípios do estado de Goiás. 
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Significa a possibilidade de oportunidades de investimentos públicos e privados 

para futuros projetos relacionados à Casa Projetos Sociais UFG/Incubadora Social da 

UFG. 

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Com a implantação do Polo de Inovação Social e Tecnologias Sustentáveis, 

percebe-se, principalmente, a necessidade da institucionalização da Casa Projetos 

Sociais UFG/Incubadora Social da UFG para que não haja descontinuidade de suas 

ações, uma vez que a atuação apenas por recursos captados por meio de projetos 

tem proporcionado recorrente descontinuidade na manutenção dos trabalhos de 

incubação a comprometer o avanço das cooperativas em suas etapas de formação 

continuada e organização produtiva. 

 

E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

Independente das condições verificadas no ano de 2021, a Casa Projetos 

Sociais/Incubadora Social da UFG manteve suas atividades e cumpriu o plano de 

trabalho de seus projetos em andamento.  

Em agosto finalizou o projeto de logística reversa “Dê a Mão para o 

Futuro”/ABIHPEC e iniciou as atividades operacionais da Unidade de Processamento 

de Vidro, assim como encaminhou junto à FUNAPE e à SEINFRA o início do projeto 

Polo de Inovação Social e Tecnologias Sustentáveis com a contratação de empresa 

especializada para elaboração dos projetos de engenharia para a construção das 

edificações. 

Ao mesmo tempo, procedeu ações de articulação junto à Secretaria da 

Retomada, Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), consórcios municiais 

(Brasil Central e Três Rios) e Central UNIFORTE para o desenvolvimento de parcerias 

em convênios a proporcionar a elaboração de novos projetos visando promover a 

implementação de programas de coleta seletiva e organização de catadores de 

materiais recicláveis em diversos municípios do estado de Goiás. 

Todas as ações desenvolvidas no presente ano, foram balizadas pelos 

objetivos propostos no plano de gestão da PROEC, os quais, no caso específico da 

Casa Projetos Sociais UFG, pode-se considerar cumpridos e alcançados em sua 

totalidade. 
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PROJETO CURTA O CAMPUS E EQUIPE DE COMUNICAÇÃO 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

O Projeto Curta o Campus alcançou muito sucesso em suas edições 

realizadas nos anos de 2018 e 2019, por isso, é uma ação de extensão que merece 

continuidade e que sejam retomadas a realização das suas edições assim que 

possível, visto que é um espaço que promove muito a imagem da UFG junto à 

sociedade, bem como divulga e valoriza as ações de extensão que são 

desenvolvidas nos mais diversos campos do conhecimento dentro da instituição. 

Necessário também a capacitação contínua da equipe de comunicação, 

fortalecendo cada vez mais e profissionalizando esta importante ferramenta que 

alcança visibilidade para a PROEC e para as ações de extensão da UFG. 

 

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

Investir mais tempo e equipe em planejar as ações de comunicação é 

importante para ganho de qualidade e gestão das redes sociais digitais e site 

institucional. 

 

C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

Agregar mais ações ao Curta o Campus, trazendo não só atividades propostas 

pela comunidade universitária, mas também pela sociedade em geral. 

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Qualificação e recursos (tempo, principalmente) para a equipe de comunicação 

planejar, dirigir, organizar e controlar suas tarefas. 

 

E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A PROEC ganhou muito no sentido de estruturar e profissionalizar a equipe, o 

momento futuro é de melhorar ainda mais e buscar mais recursos para potencializar 

o que já veio sendo desenvolvido até aqui e não manter qualquer sobrecarga de 

trabalho, a fim de oferecer qualidade de vida no trabalho e, consequentemente, a 

entrega de melhores resultados. 
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CONPEEX 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

Para 2022 espera-se a continuidade da realização do CONPEEX, maior evento 

institucional da UFG, de maneira hibrida, dependendo do cenário nacional em virtude 

da pandemia ocasionada pelo Covid-19 e o retorno de ações presenciais, como o 

Programa UFG em Todo Lugar, que foi interrompido devido à pandemia. 

 

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

Maior compromisso de alguns servidores; 

Maior disponibilidade de trabalho fora da UFG; 

Entrega de materiais, documentos dentro do prazo solicitado. 

 

C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

Melhoria e aperfeiçoamento de eventos híbridos. 

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Acredito que todas as ações desenvolvidas pela PROEC foram vistas como 

prioridade e todas foram desenvolvidas com zelo. 

Porém, o CONPEEX, por ser o maior evento da UFG e por necessitar de um 

grupo de trabalho grande, precisa ser priorizado, uma vez que toda sua organização 

fica 90% sob responsabilidade apenas do coordenador geral ao longo de todo seu 

planejamento. 

O CONPEEX precisa de um apoio maior de todos ao longo de seu 

planejamento, com distribuição de algumas funções, mas devido ao número pequeno 

de servidores, acaba que nem todos se dispõem a ajudar como deve. 

 

E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A gestão ao longo dos quatro anos foi muito bem desenvolvida, tendo uma 

equipe coesa e disposta, porém o número de servidores é pequeno o que 

sobrecarrega as funções de todos. Além disso, há servidores não muito 



 

154 
 

comprometidos, que não cumprem com seus horários, atribuições, causando 

desconforto na equipe e dificuldade na realização de algumas ações.  

A gestão sempre foi muito participativa, coerente com seus objetivos, prestativa 

com as necessidades de todos, firme em suas decisões e conduta, mantendo sempre 

o diálogo e respeito e isso fez com que nos últimos quatro anos a extensão crescesse, 

fosse mais reconhecida e respeitada. 
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CULTURA NA UFG 

 

A) CONTINUIDADE DE ALGUMA(S) AÇÃO(ÕES): 

Para 2022 espera-se dar continuidade as programações anuais do Centro 

Cultural UFG e do Cine UFG, de forma presencial, observando os protocolos 

sanitários vigentes, reativando os editais de ocupação do CCUFG, além de dar 

continuidade ao projeto de disponibilização digital e pública dos acervos da UFG, 

Rotas do Conhecimento. Da mesma forma, espera-se dar continuidade ao convênio 

e programa de extensão e cultura "Rede de Cultura das Instituições Públicas de 

Ensino Superior de Goiás”, além da participação ativa e protagonista no Fórum 

Nacional de Gestão Cultural das Instituições de Ensino Superior – Forcult e da sua 

representação regional, Forcult Centro-Oeste. Manter parceria com a EMAC-UFG no 

projeto extensão Música na Casa Projetos Sociais UFG. 

 

B) APONTAMENTOS SOBRE OS PONTOS DE MELHORIA: 

- Oferecer capacitação continuada à equipe cultural; 

- Ampliar o número de servidores técnicos efetivos nas áreas de produção de 

exposições, na museologia e designer para atender exclusivamente as demandas da 

Direção de Cultura; 

- Buscar mecanismos de financiamento das atividades culturais. 

 

C) ALGUMA(S) OPORTUNIDADE(S) QUE IDENTIFICA PARA AÇÕES 

FUTURAS: 

- Retomar as atividades em rede do Museu de Ciências da UFG; 

- Consolidar as políticas culturais da UFG ampliando as normativas: Comissão 

de Acervo UFG; Política de Uso dos equipamentos culturais; editais Cine UFG, dentre 

outros. 

 

D) AÇÕES QUE DEVEM SER PRIORIZADAS: 

Acredito que todas as ações desenvolvidas pela PROEC na área cultural foram 

priorizadas e desenvolvidas com eficiência e eficácia. Deve-se priorizar o investimento 

nos repositórios digitais e na maior publicização dos veículos oficiais para as variadas 

ações realizadas nos equipamentos culturais ligados à PROEC. 
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E) CONSIDERAÇÕES GERAIS: 

A gestão ao longo dos quatro anos foi desafiada a se reinventar devido os 

variados obstáculos apresentados: cortes por parte da PROAD no apoio à passagens 

e hospedagens para o projeto Música no Câmpus e de outras ações; e a crise sanitária 

gerada pela Covid-19 nos convidou a sistematizar novas formas de criação, de 

produção e de fruição artística e cultural, acelerando os processos de difusão artística 

e cultural por meio digital, como disponibilização pública de acervo do CCUFG pela 

plataforma Tainacan, a transmissão de lives em variados formatos, mesas, websérie 

e espetáculos variados por meio do programa Lives #CulturaNaUFG, bem como a 

criação de novo formato para o projeto Música no Câmpus, com gravações 

transmitidas de forma simultânea pela TV UFG, Rádio Universitária e canal da 

UFG_oficial no Youtube. 

Discutir o direito ao acesso aos bens culturais e a importância de políticas 

culturais estruturantes, como conhecimento e prática transversal ao ensino, pesquisa 

e extensão são urgentes. A presença das Universidades nas Formulações de Políticas 

Públicas da Cultura no contexto brasileiro é fundamental para o desenvolvimento e 

monitoramento de políticas culturais, entendendo as IPES como plataformas culturais 

naturais e que devem trabalhar em rede. Nesse sentido, pelo volume e relevância das 

ações no campo cultural e artístico, encorajamos à criação de uma Secretaria de Artes 

e Culturas que articule as demandas culturais e artísticas em variados espaços e 

áreas do conhecimento. 
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EXPEDIENTE 

 

Profª Lucilene Maria de Sousa | Pró-Reitora de Extensão e Cultura  

Profª Flavia Maria Cruvinel | Pró-Reitora Adjunta de Extensão e Cultura e Diretora de Cultura  

Prof. Emiliano Lobo de Godoi | Diretor de Extensão  

Profª Liana Jayme Borges | Coordenadora de Ações Integradoras Universidade Sociedade  

Profª Daniela Lima | Editora Chefe da Revista UFG 

Flávia Freire | Editora Gerente da Revista UFG da PROEC 

Renato Ribeiro Malta | Coordenador Administrativo da PROEC 

Hélio Antônio Batista | Núcleo de Atendimento da PROEC  

Juliana Queiroz | Núcleo de Design Gráfico da PROEC  

Nathália Rodrigues | Núcleo de Eventos e Comunicação da PROEC  

Núbia Cristiana Gonçalves | Núcleo de Atendimento da PROEC  

Raíssa Picasso | Núcleo de Programas e Projetos da PROEC  

Suely Dalva Oliveira Queiroz Bueno | Secretaria Geral da PROEC 

Fernando Bartholo | Coordenador da Incubadora Social da Casa Projetos Sociais UFG 

Fátima dos Reis | Incubadora Social da Casa Projetos Sociais UFG 

Profª Maria Tereza Gomes da Silva | Diretora do Centro Cultural UFG  

Profª Eliane Maria Chaud | Coordenadora de Programação de Artes Visuais do CCUFG 

Profª Juliana de Castro Chaves | Coordenadora de Intercâmbio e Ações Educativas do CCUFG  

Marcus Vinícius Pantaleão Gomes | Coordenador Técnico do CCUFG  

Dorivan Borges Filho | Assistente de Produção e Assuntos Administrativos do CCUFG 

Fernando Júlio Barros | Eletrotécnico do CCUFG 

Flavia de Castro Souza | Mediadora de Intercâmbio e Ações Educativas do CCUFG  

João Victor dos Santos | Técnico em Audiovisual do CCUFG 

Leonardo Eloi Soares de Carvalho | Técnico em Audiovisual do CCUFG  

Rodrigo Costa Assis | Técnico de Iluminação do CCUFG 

Thiago de Lemos Santana | Cenotécnico do CCUFG 

Eduardo de Souza Teixeira | Colaborador do CCUFG  

Hélio Batista de Oliveira Júnior | Colaborador do CCUFG  

Letícia Araújo Luiz | Colaboradora do CCUFG  

Adriana Ferreira Cavalcante | Colaboradora do CCUFG 

Nilo Borges | Técnico Responsável CINE UFG 

 

 


