
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA 28 DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZENOVE

Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às quatorze horas e treze minutos (14h13min), na1
Sala de Reuniões nº 104, do Bloco L - Centro Integrado de Pesquisa, reuniram-se em sessão ordinária os membros da2
Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Extensão e Cultura3
Cultura, profa. Drª. Neila Coelho de Sousa. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara, presidentes das4
CAEX: prof. Antonio Nilson Zamunér Filho (FENG), prof. Daniel da Silveira Guimarães (IMTEC), prof. Domingos Lopes5
da Silva (UAEF), profa. Maria Paulina de Assis (UAEE), profa. Márcia Helena da Silva (CGEN), prof. Mário Godinho6
Júnior (UAEQ), prof. Sulivan Charles Barros (INHCS), profa. Viviane Cabral Bengezen (UAELL),profa. Tânia Maia7
Barcelos (IBIOTEC); Acadêmica: Olga Machado Cardoso. O prof. João Donizete Lima justificou a sua ausência. A reunião8
apresentou como pauta: Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 22/11/2018; Composição da Câmara Superior de9
Extensão e Cultura para o período 2019-2020; Informes: Substituição provisória da Coordenadora de Cultura da Regional10
Catalão/UFG; Edital PROBEC/PROVEC 2019-2020; Treinamento para avaliadores do Edital PROBEC/PROVEC 2019-11
2020 – 18/04/2019; Orientações sobre o fluxograma para submissão de ações de extensão e cultura; Portarias CAEX;12
Tutoria UFG/UFCat; Outros Informes. Estavam presentes, com direito a voz, o Coordenador de Cultura Cacildo Galdino13
Ribeiro e a Assistente Administrativa Magnólia Bezerra de Medeiros. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião com14
a aprovação da ata da reunião ordinária do dia 22/11/2018, a qual foi aprovada unanimemente pelos dez (10) membros15
presentes e supracitados, sem alterações. Seguindo a ordem elencada na pauta, a profa. Neila passou ao segundo ponto da16
pauta; fez a leitura dos nomes dos atuais conselheiros. A palavra foi concedida à Magnólia, que explicou sobre a dinâmica17
da escolha dos conselheiros e as grandes áreas da Câmara Superior Extensão e Cultura que devem ser contempladas em18
Goiânia. A profa. Neila apresentou o calendário das futuras reuniões das Câmaras de Extensão e em seguida disse os nomes19
dos professores que se disponibilizaram a representarem a Regional Catalão na Câmara Superior de Extensão e Cultura.20
Após votação dos membros presentes, a Câmara Superior de Extensão e Cultura decidiu nomear os seguintes professores,21
respectivamente para os cargos de titulares e suplentes, pelo período de um (01) ano - março de 2019 a abril de 2020: prof22
Antonio Nilson Zamunér Filho e prof. Renato de Paula Araújo (Engenharias), prof. Daniel da Silveira Guimarães e prof.23
Domingos Lopes da Silva Júnior (Ciências Exatas e da Terra), profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro e profa Tânia Maia24
Barcelos (Ciências da Saúde), profa. Maria Paulina de Assis e prof. Sulivan Charles Barros (Ciências Humanas), prof.25
Ulysses Rocha Filho e profa. Viviane Cabral Bengezen (Linguística, Letras e Artes). Permanecem na Câmara Superior de26
Extensão a profa Neila Coelho de Sousa e o Coordenador de Cultura Cacildo Galdino Ribeiro, representando a27
Coordenação de Extensão e Cultura; Tiago Felipe Oliveira e Cleiton da Silva Rodrigues, representando os estudantes.28
Cacildo sugeriu que os alunos fossem notificados, devido às várias faltas dos mesmos às Reuniões. No momento dos29
informes a profa Neila disse que a profa Andréia Cristina Ferreira Peixoto iria sair da Coordenação de Cultura por algum30
tempo para gozar de férias e Licença Capacitação, por isso o secretário executivo Cacildo Galdino Ribeiro assumira o31
cargo de coordenador de cultura e suplente da coordenadora de extensão e cultura. Na sequência, a profa. Neila lembrou os32
presidentes do período de submissão dos projetos no SIGAA-Extensão para a concorrência de bolsas do Edital33
PROBEC/PROVEC. Na oportunidade o prof. Daniel ressaltou que 80 bolsas de extensão são poucas para serem34
distribuídas com todas as unidades da UFG; deve-se ter mais bolsas para valorizar o trabalho feito na extensão. A profa.35
Neila contou que muitas universidades promovem os seus projetos de extensão com verbas de editais ou em parcerias com36
outras instituições. O prof Antonio salientou a necessidade de se estabelecer parcerias com empresas privadas; disse que há37
empresas na cidade que podem contribuir com os projetos, como, por exemplo, a John Deere. Ainda acrescentou que a38
Câmara Regional deve iniciar discussões sobre a Extensão na UFCat. O prof. Daniel reiterou que as discussões são39
necessárias e que é preciso tentar caminhos para a obtenção de verba para a Extensão, como, por exemplo, através40
doMinistério Público. Posteriormente, a profa. Neila informou sobre o processo de tutoria da UFG e UFCat; contou que as41
Pró-reitorias e coordenações podem fazer as transições. Ponderou que o processo não iniciou ainda porque ocorreram42
muitos eventos: calourada, início das aulas; lembrou sobre os custos das alterações no SIGAA para atender às demandas da43
UFCat e ressaltou que o pagamento das bolsas de extensão já está sendo feito na Regional Catalão. Em seguida, a profa.44
Neila lembrou os membros da data do Treinamento de Avaliadores do Edital PROBEC/PROVEC 2019-2020 e também da45
importância de se seguir o fluxograma de submissão dos projetos de extensão, principalmente da agilidade daqueles que46
concorrerão ao Edital PROBEC/PROVEC 2019-2020. Por fim, acrescentou que a tutoria terá um fluxo tranquilo, pois a47
CEC já tem uma estrutura parecida com a da PROEC e que o SIGAA atende satisfatoriamente às necessidades da Regional48
Catalão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze horas e trinta e nove minutos (15h39min), com nove49
(09) membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por50
mim e pelos membros presentes. ________________________________________51
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