
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E DEZOITO

Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e treze minutos (14h13min), na1
sala de reuniões nº 22 do Prédio de Engenharia, na Regional Catalão/UFG, reuniram-se em sessão ordinária os membros da2
Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Cultura, profa. Drª.3
Andréia Cristina Peixoto Ferreira. Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara, presidentes das CAEX: prof.4
Antonio Nilson Zamunér Filho (FENG), Profa. Camila Aparecida de Campos (UAEE), prof. João Donizete Lima (IGEO),5
prof. Mário Godinho Júnior (UAEQ), prof. Daniel da Silveira Guimarães (IMTEC), profa. Michelle da Silva Borges6
(CGEN), Profa. Tânia Maia Barcelos (IBIOTEC) e prof. Ulysses Rocha Rilho (UAELL). Os professores Neila Coelho de7
Sousa, Sulivan Charles Barros, Ismar da Silva Costa, Maria do Carmo Morales Pinheiro, Maria Paulina de Assis, Paulo8
Eduardo Gonçalves de Assis, Domingos Lopes da Silva Junior e Márcio Luiz Fernandes Barbosa justificaram as suas9
ausências. A reunião apresentou como pauta: Aprovação da ata da reunião ordinária do dia 13/09/2018; Aprovação do10
calendário de reuniões para 2019; Informes: Coordenação de Cultura - Participação da CEC nos Fóruns Setoriais e de11
Cultura de Catalão; - Seminário de Extensão, Cultura e Arte da UFCat; Coordenação de Extensão: Prazo para submissão de12
Relatórios Parciais/Finais no SIGAA-Extensão; Prazo para submissão de Relatórios Finais de alunos PROBEC/PROVEC13
2017-2018 no SIGGA-Extensão; Outros Informes. Estava presente, com direito a voz, o secretário executivo Cacildo14
Galdino Ribeiro. Havendo quórum, a presidente iniciou a reunião justificando a ausência da profa. Neila, a qual estava na15
reunião do Conselho Gestor; em seguida passou-se à aprovação da ata da reunião ordinária do dia 13/09/2018, a qual, após16
alterações sugeridas pelos profs. Antonio Nilson, Daniel e Andréia, foi aprovada: cinco (05) membros votaram a favor da17
aprovação e dois (02) membros abstiveram-se. Seguindo a ordem elencada na pauta, passou-se à aprovação do calendário18
de 2019 da Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão/UFG. A profa. Andréia apresentou as datas do19
calendário de 2019 da Câmara Superior de Extensão e Cultura: 21 de março, 23 de maio, 29 de agosto, 31 de outubro e 1920
de dezembro; e as datas do calendário das Reuniões da Câmara Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão21
sugeridas pela Coordenação de Extensão e Cultura: 28 de março, 30 de maio, 05 de setembro e 07 de novembro. O prof22
João Donizete argumentou que as reuniões da Unidade de Geografia são às quintas-feiras, portanto poderiam não haver23
alguma representação da unidade em algum momento. A profa Andréia esclareceu que as convocatórias das Reuniões da24
Câmara Regional de Catalão devem preceder às convocações de reuniões locais, de modo que deve-se ter um representante25
de cada unidade da Regional Catalão nas reuniões da Câmara de Extensão e Cultura. O calendário das Reuniões de Câmara26
de Extensão e Cultura da Regional Catalão foi aprovado unanimemente pelos oito (08) membros presentes e supracitados,27
sem qualquer alteração. Passando aos informes da Coordenação de Cultura, a profa. Andréia falou sobre o Seminário de28
Cultura e Arte, e a importância de ser realizado; citou como na Federal do Rio Grande do Norte a arte busca fomentos em29
editais e patrocínio. Disse que haveria uma mesa sobre cultura e arte na Calourada Cultural de 2018, porém não foi30
realizada devido à alteração das atividades programadas para aquele dia, por causa do atraso da profa. Sandramara, a qual31
fez a Aula Magna no evento. A professora também disse sobre o Seminário de Cultura e Arte não ter sido realizado em32
novembro, pois ocorreram os Fóruns Setoriais de Artes, organizado pela Fundação Cultural Maria das Dores Campos;33
ressaltou a participação da Coordenação de Extensão e Cultura em todos os Fóruns e explicou que estes são realizados com34
o intuito de se pensar em políticas públicas para a área das artes e a criação de uma Secretaria Municipal de Cultura em35
Catalão. Continuando, a professora abriu espaço para que os membros presentes sugerissem alguma data para a realização36
do Seminário de Cultura e Arte em 2019; acrescentou que a Regional Catalão precisa ocupar outros espaços na comunidade37
e que a comunidade também precisa ocupar os espaços da universidade, a exemplo do Centro Cultural da Regional Goiânia,38
o qual abre anualmente um edital de ocupação da comunidade neste espaço. Retomando, a professora questionou aos39
membros sobre o que pensavam quanto ao Seminário de Cultura e Arte ser durante a Calourada Cultural 2019. O prof. João40
Donizete disse que a Semana Cultural deveria ser realizada no mês de outubro, conforme aprovada no Conselho Gestor, o41
que não seria o mesmo que a Calourada Cultural. A profa. Andréia e a profa. Tânia reconheceram que a Semana Cultural42
não foi realizada na Regional Catalão. A profa. Andréia disse que no Seminário de Arte e Cultura poderá ser discutido se a43
Semana Cultural será realizada. O prof. Antonio Nilson sugeriu que o Seminário seja feito antes da Calourada Cultural,44
para que sejam pensadas ações para a agenda cultural do ano de 2019. O prof. João Donizete acrescentou que o Seminário45
seria uma oportunidade de se pensar a programação da Calourada Cultural para que todos os cursos participem das46
atividades e se integrem unicamente na primeira semana de início das aulas. A profa. Tânia argumentou que o Seminário47
Cultural deveria ser uma ocasião de se pensar nas políticas de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Catalão,48
portanto talvez não seria ideal fazer o evento antes da Calourada Cultural, haja vista a possibilidade de esvaziamento do49
mesmo. Em seguida a profa. Andréia sugeriu que o Seminário de Arte e Cultura fosse realizado na semana de planejamento50
da Regional Catalão, pois há demandas que poderiam ser tratadas neste momento, como a curricularização da extensão51
universitária e a internacionalização da extensão. Acrescentou que poderiam ser feitos dois seminários, um para questões52
internas e outro para demandas gerais. O prof. Daniel salientou que a presença dos estudantes no Seminário de Arte e53
Cultural é imprescindível para que as atividades culturais sejam bem sucedidas, pois a energia dos alunos contribuem com54
o sucesso dos eventos na universidade. A profa. Michelle acrescentou que a organização deve ser feita com os alunos. A55
profa. Camila apontou que muitos professores não estarão na Regional Catalão na semana de planejamento e sugeriu que o56
seminário seja feito quando as aulas iniciarem. A profa. Andréia indicou que haja uma reunião de planejamento sobre57
cultura com os membros da Câmara de Regional de Extensão e Cultura da Regional Catalão na semana de planejamento e58
nesta ocasião poderão marcar a data do Seminário de Arte e Cultura, com data a ser marcada posteriormente. Todos os59
membros concordaram com a proposta da profa. Andréia. A profa. Andréia informou sobre o Fórum de Pró-reitores de60
Extensão das Instituições Públicas da Educação Superior Brasileiras - FORPROEX, a ser realizado em Vitória, nos dias 1261
e 13 de dezembro de 2018. Na continuidade, passou-se aos informes da pasta de extensão. O secretário executivo Cacildo62
comunicou que os alunos contemplados no Edital PROBEC/PROVEC 2017-2018 e 2018-2019 deverão fazer os relatórios63
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parciais ou finais até o dia 30 de novembro de 2018. O mesmo acrescentou que a Câmara de Extensão e Cultura da64
Regional Catalão deveria definir uma data limite para que os coordenadores dos projetos enviem os relatórios parciais ou65
finais para a validação dos presidentes da CAEX na Regional Catalão. Em comum acordo, definiu-se que a data limite para66
o envio dos relatórios sejam até o dia 10 de dezembro de 2018. O Secretário Executivo lembrou que os presidentes da67
CAEX que estiverem de férias em dezembro deverão encaminhar um memorando à Coordenação de Extensão e Cultura68
solicitando a habilitação dos seus respectivos suplentes no SIGAA-Extensão. A profa Andréia abriu espaço para os69
informes gerais. O prof. Antonio Nilson falou sobre o sucesso do evento realizado pelas engenharias, o qual envolveu a70
comunidade externa com atendimentos na área da saúde. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às quinze71
horas e cinquenta e quatro minutos (15h54min), com 09 membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a72
presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes.73
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