
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA REGIONAL
CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA CINCO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E DEZESSETE

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez minutos (14h10min), na sala 108
do Bloco Administrativo na Regional Catalão/UFG, reuniram-se em sessão ordinária os membros da Câmara Regional de
Extensão e Cultura da Regional Catalão, sob a presidência da Coordenadora de Extensão e Cultura, professora Drª. Lana
Ferreira de Lima.  Compareceram à reunião os seguintes membros da Câmara,  presidentes das CAEX: Antonio Nilson
Zamunér  Filho (FENG), João Donizete  Lima (IGEO), Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira  (UAEQ),  Maria do Carmo
Morales Pinheiro (IBIOTEC), Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC), Maria Paulina de Assis (UAEE), Michelle da Silva
Borges (CGEN), Lucas Floriano de Oliveira  (suplente UAELL),  Domingos Lopes da Silva Junior (suplente UAEF); e
Cacildo Galdino Ribeiro, Coordenador de Cultura da Regional Catalão.  Estava presente, com direito a voz, a servidora
municipal  Magnólia  Bezerra  de  Medeiros,  lotada  na  Coordenação  de  Extensão  e  Cultura. Justificaram  a  ausência  e
informaram a participação de seus respectivos suplentes o presidente da CAEX da UAELL professor Ulysses Rocha Filho e
o presidente da CAEX da UAEF professor Paulo Eduardo Gonçalves de Assis.  Havendo quórum, a presidente iniciou a
reunião justificando que as atas não seriam aprovadas como indicado na pauta, pois não conseguiu conferi-las a tempo de
enviar  antecipadamente  aos  membros  da  Câmara,  ficando  para  aprovação  na  próxima  reunião  a  ata  da  reunião
extraordinária do dia 18/08/2016 e das reuniões ordinárias dos dias 18/05/2017 e 06/07/2017. Na sequência, no item 2 da
pauta,  a presidente Lana falou sobre as adequações no parecer da CEC aos critérios de avaliação do SIGAA–Módulo
Extensão, passando à discussão de cada item de avaliação para determinar quais deveriam ser mantidos e quais deveriam
ser excluídos e/ou incluídos, considerando os critérios do SIGAA; um item que gerou dúvidas referiu-se à apresentação de
produtos no período de vigência da ação de extensão, pois entendia-se que nem toda ação geraria produto; Cacildo disse
que toda ação de extensão gera resultados, e estes são subjetivos, de acordo com o tipo da ação, e que tal assunto já foi
discutido na Câmara Superior de Extensão e concluído que qualquer tipo de divulgação de ação de extensão na sociedade é
considerada produto, sendo importante a apresentação de algum produto na conclusão de uma ação de extensão e cultura,
principalmente  sob  a  perspectiva  acadêmica,  por  contar  pontos  para  o  coordenador  da ação  na  plataforma  Lattes.  O
professor Antonio propôs que fosse sugerido aos coordenadores de ações de extensão a apresentação de produtos, como
forma de incentivo. A professora Maria do Carmo mencionou que na Pesquisa a apresentação de produtos é hoje carro-
chefe e que a Extensão caminha nessa direção considerando as regras do PROEXT e o novo sistema adotado pela UFG e
que ela entende ser este um caminho problemático, por exemplo, que o produto não deveria ter caráter obrigatório do ponto
de vista acadêmico, pois a extensão tem como produto principal o retorno à sociedade. O professor Donizete falou da
dificuldade no preenchimento de atividades no SICAD, cujas atividades não são mais apresentadas em carga horária e sim
em pontuação, que deve ser de 1.760 horas, e nesse caso, como seria apresentado o produto das ações; Cacildo respondeu
que todo canal de divulgação é válido e serve como pontuação para coordenadores de ações de extensão, inclusive mídia
social; vídeos institucionais podem ser realizados pela TV UFG, mas devem ser agendados e pagos. Após as discussões, a
presidente perguntou se seria mantido ou excluído o item sobre produto da ação, sendo mantido, mas em caráter avaliativo,
e não eliminatório; Cacildo complementou que os itens já preparam os coordenadores para participar de editais e, portanto,
deve ser uma atividade que deve ser sugerida ao coordenador, caso não tenha sido apresentada; o professor Donizete disse
que a primeira atividade de uma ação costuma ser o registro fotográfico, já sendo um material audiovisual; o professor
Márcio disse que na Matemática não existe o hábito de se apresentar produto na proposta de ações de extensão, e seria
importante alertá-los antecipadamente, para evitar devolução de propostas, caso seja um item de avaliação eliminatório;
Magnólia sugeriu que ao enviar o novo modelo do parecer aprovado, o presidente da CAEX deve enviar aos professores de
suas  respectivas  Unidades,  informes  explicativos  dos  itens;  o  professor  Antonio  questionou  a  funcionalidade  de  tal
pontuação no SIGAA; Cacildo explicou que a pontuação é para os casos de avaliação qualitativa pela PROEC, sendo
complementado pela professora Lana, ao dizer que a pontuação pesará em caso de edital, e que em ações rotineiras servirá
apenas como orientação no preenchimento da proposta; Cacildo disse que é a favor do modelo apresentado, pois deverá
valorizar a extensão, qualificando o trabalho e dando-lhe maior consistência;  Maria Paulina concordou que a avaliação
serve para aprendizado, mas disse que acha muito definitivo dizer sim ou não, sugerindo que a avaliação seja colocada
numa escala de Likert, ou seja, apresentando opções como “atende totalmente”, “atende parcialmente” ou “não atende”;
Lana disse que os itens servem como eixo para a CEC, através de seu parecer, nortear os presidentes das CAEX nas suas
avaliações, apontando o que realmente é importante em um projeto de extensão, em termos qualitativos;  após a discussão
de todas as sugestões, a presidente decidiu, juntamente com os membros da Câmara Regional, alterar para: atende, atende
parcialmente e não atende nos itens de 1 a 8 do parecer, mantendo o item 9 e, ao final, o parecer do avaliador; o item carga
horária  voltou à  discussão,  quando a professora  Lana relembrou que no SIEC a carga horária  deveria  ser  informada,
enquanto no SIGAA não é solicitada, dessa forma, cogitou a necessidade de solicitá-la no parecer, pois ao mesmo tempo
que não é solicitada no SIGAA, é item do Edital PROBEC PROVEC; Cacildo falou que acha válido deixar, alegando que
algumas ações de extensão apresentam cargas horárias incompatíveis com o período de execução, sendo complementado
pelo professor  Márcio ao dizer que muitas vezes há um equívoco no entendimento para o cálculo  da carga horária; a
professora Maria do Carmo exemplificou a contabilização de carga horária no caso do PROEXT, salientando a distribuição
de atividades como fator de orientação nesse item; o professor Donizete informou que no SICAD não é mais solicitada a
carga horária, apenas as datas de início e fim da ação de extensão, que deve ser convertida em pontos, de acordo com uma
tabela proposta no próprio Sistema, com limites mínimos e máximos; Cacildo falou sobre o caráter apenas educativo do
parecer da CEC, salientando sua função de orientador, coordenando treinamento e oficinas, nos quais é imprescindível a
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participação de coordenadores de ações; ficou decidido que o item carga horária deve permanecer no parecer da CEC.
Definido  o  modelo  do  parecer,  com  as  alterações  discutidas  e  acordadas,  colocou-se  em  votação:  aprovado  por
unanimidade. Nos informes da Coordenação de Cultura, Cacildo apresentou as atividades culturais que farão parte do 3º
CONPEEX, a se realizar entre os dias 23 e 26 de outubro – na abertura, o projeto “Mãos que tocam”, grupo coordenado
pela Organização Social Jorge Fain, um parceiro instituído da UFG, enfatizando que esta e mais a Fundação Nova Vida e a
Fundação  Cultural  Maria  das  Dores  Campos  são parceiros  oficiais  da  UFG;  duas  exposições  durante  todo o  evento:
exposição de telas de uma artista catalana e uma exposição de telas em xilogravura de um artista uberlandense que está na
Alemanha, cujo acervo encontra-se na Secretaria de Cultura de Uberlândia, finalizando com o Sarau da prata da casa, com
apresentação de professores e alunos da Regional Catalão; falou das atividades culturais programadas para o mês de março
de 2018, na Calourada Cultural, com a apresentação das artistas goianas Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld, além de já
estar  pensando  em alguma  atividade  para  finalizar  este  ano  de  2017,  enfatizando  que  os  recursos  financeiros  dessas
atividades  serão  obtidos  através  de  parcerias  com empresas  da  cidade. Ainda  como  atividade  cultural  realizada  pela
Coordenação de Cultura, falou sobre a disponibilização de ônibus para o evento Música no Campus, em Goiânia, e de
conversas surgidas nas redes sociais, de que as reservas para o evento seriam feitas antes de divulgar, explicou que não
existe a possibilidade de marcação de lugares antecipadamente, os primeiros que chegam, reservam seus lugares e efetivam
os pagamentos dos ingressos; pediu a todos para repassarem esse esclarecimento a todas as UAEs. Falou, ainda, que o
próximo show será no dia quatorze de novembro, com a cantora Maria Rita, e os interessados deverão ir pessoalmente à
CEC para reservarem e pagarem seus próprios ingressos, no valor de quinze reais e que as vagas são limitadas: vinte e nove
vagas disponibilizadas a docentes, discentes e técnicos administrativos e duas vagas para servidores da CEC, que devem ir,
obrigatoriamente, como responsáveis pela viagem, totalizando trinta e um lugares.  Nos informes gerais, a presidente da
sessão,  professora  Lana,  falou sobre o  cancelamento  da reunião de Câmara Superior  do dia vinte  e  oito de setembro
passado, sem justificativa,  ficando confirmada a reunião do dia trinta de novembro. Falou sobre a indisponibilidade do
SIEC para cadastrar ações de extensão, informando que o mesmo encontra-se aberto apenas para relatório final e que será
desativado em 2018, ficando disponível  apenas para consulta,  por isso, sugeriu que as ações, inclusive eventos, sejam
cadastrados direto no SIGAA. Seguindo a pauta, a presidente Lana falou sobre a conclusão do fluxograma para submissão
de propostas de ações de extensão e cultura no SIGAA, idealizado a partir de sugestões dos membros da Câmara, o qual já
foi encaminhado aos presidentes da CAEX e Chefes das Unidades para divulgação e encontra-se disponível na página da
CEC. Falou da chamada para publicação, em fluxo contínuo, no Boletim de Extensão e Cultura da Regional Catalão da
UFG,  que  será  feito  através  de  um  e-mail  específico,  já  encaminhado  aos  membros  da  Câmara,  que  ficará  aberto
especificamente para o encaminhamento  de textos dos coordenadores que tiverem interesse em divulgar suas ações de
extensão e cultura;  na sequência,  repassou informações sobre o memorando encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura,  solicitando esclarecimentos sobre a verba da FUNAPE no valor de sessenta mil reais,  destinada a eventos de
extensão e cultura da UFG, conforme deliberado na reunião de Câmara de Extensão do dia seis de julho do corrente ano,
informando que este foi também encaminhado ao Conselho Gestor, que elaborou um documento e encaminhou em forma
de processo, cuja resposta está sendo aguardada; lembrou que a solicitação de esclarecimentos sobre a distribuição desses
recursos deu-se ao fato destes terem sido utilizados quase totalmente na Regional Goiânia: no CONPEEX, na Feira de
Profissões e no Baile de Gala daquela Regional; o CONPEEX da Regional Catalão foi contemplado com o valor de cinco
mil reais; o professor  Donizete lembrou que a ideia era enviar o documento com cópia para as demais regionais fora de
sede,  para que eles  também pudessem se  manifestar  sobre  o  assunto.  Na  sequência  dos  informes,  a  presidente  Lana
discorreu sobre o problema dos professores convidados e municipais  em relação ao acesso das atividades no SIGAA,
informando que tal acesso só é possível nas atividades de ensino, com limitações na pesquisa e sem acesso na extensão; em
seguida, leu o documento com os esclarecimentos. O professor Donizete solicitou que este documento seja repassado aos
membros da Câmara de Extensão. Por fim, a presidente Lana informou sobre a reunião ocorrida no dia dez de agosto, sobre
a revista eletrônica, com a presença de alguns membros da Câmara de Extensão e da coordenadora editorial da revista
eletrônica  da  UFU,  a  técnica  Regina  Nascimento  Silva,  ressaltando  que  achou  interessante  a  reunião,  pois  foram
apresentadas sugestões e esclarecimentos que vislumbraram possibilidades para a criação da revista na Regional Catalão,
informando que a convidada detalhou aspectos, acerca da criação da revista eletrônica de extensão da UFU, importantes
para a criação da revista eletrônica de extensão da Regional Catalão e que a revista é muito importante, nesse momento em
que se discute a valorização da extensão dentro da formação acadêmica; apresentou detalhes discutidos na reunião sobre
itens essenciais para a criação da revista, tais como elaboração do regimento, conselho editorial, título da revista, escopo,
periodicidade, regularidade, indexação da revista, ISSN, dentre outros itens primordiais para começar a pensar a revista.
Finalizando,  a  presidente  Lana  sugeriu  que  seja  chamada  uma  reunião  extraordinária  apenas  para  definir  os  itens
necessários à criação da revista, a ser marcada posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às
dezesseis horas e quarenta e dois minutos (16h42min)  e eu, Tânia Maria Tartuci lavrei a presente ata que, após lida e
aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. __________________________
Presidente: Lana Ferreira de Lima _______________________________________________________________________
Coordenador de Cultura: Cacildo Galdino Ribeiro __________________________________________________________
Membros: 
Antonio Nilson Zamunér Filho _________________________________________________________________________
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Domingos Lopes da Silva Junior ________________________________________________________________________
João Donizete Lima __________________________________________________________________________________
Jocélia Pereira de Carvalho Oliveira _____________________________________________________________________
Lucas Floriano de Oliveira _____________________________________________________________________________
Márcio Roberto Rocha Ribeiro _________________________________________________________________________
Maria do Carmo Morales Pinheiro _______________________________________________________________________
Maria Paulina de Assis ________________________________________________________________________________
Michelle da Silva Borges ______________________________________________________________________________
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