
ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA REGIONAL DE EXTENSÃO E CULTURA DA
REGIONAL CATALÃO/UFG, REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZOITO

Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quatorze horas e vinte e um minutos
(14h21min), na sala 104 do Bloco L 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. Neila Coelho de Sousa. Compareceram à reunião
os seguintes membros da Câmara, presidentes das CAEX: Daniel Alves (INHCS), João Donizete Lima
(IGEO), Mário Godinho (UAEQ), Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC),  Maria Paulina de Assis
(UAEE),  Michelle  da Silva  Borges  (CGEN),  Paulo Eduardo  Gonçalves  de Assis  (UAEF),  e  Olga
Machado Cardoso,  Representante Estudantil, para discutirem a seguinte pauta:  Aprovação da ata da
reunião ordinária do dia 05/04/2018; Acesso de discentes com senha de docentes em ações de extensão
no SIGAA-Extensão; Sugestões para a elaboração do Edital PROBEC/PROVEC 2019-2020; Informes:
Coordenação de Cultura: Show Mr. Gyn; Coordenação de Extensão: Criação do Comitê de Ética em
Pesquisa da RC/UFG; Revisão da Resolução CONSUNI nº 03/2008; Data final do envio de Relatórios
Finais no SIEC no dia 31/10/2018; Participação no CBEU 2018 em NATAL-RN. Estava presente, com
direito  a voz,  o secretário  executivo Cacildo Galdino Ribeiro. Não havendo quórum, a presidente
iniciou a reunião fazendo os informes presentes na pauta. Logo após o início da reunião, às quatorze
horas e vinte sete minutos (14h27min) conseguiu-se quórum e passou-se para a aprovação da ata da
reunião ordinária do dia 05/04/2018, a qual foi aprovada por sete (07) votos a favor; apenas duas (02)
abstenções; estavam presentes: Neila Coelho de Sousa (CEC), Daniel Alves (INHCS), João Donizete
Lima (IGEO), Mário Godinho (UAEQ), Márcio Roberto Rocha Ribeiro (IMTEC),  Maria Paulina de
Assis (UAEE), Michelle da Silva Borges (CGEN), Paulo Eduardo Gonçalves de Assis (UAEF), Olga
Machado Cardoso  (Representante Estudantil). Seguindo a ordem elencada na pauta, a profa.  Neila
ressaltou  que  alguns  professores  estão  autorizando  determinados  alunos  a  entrarem  no  SIGAA-
Extensão,  utilizando as  senhas  dos  próprios  professores.  Ainda,  os  professores  estão  pedindo aos
alunos para preencherem os projetos de estão no Sistema, bem como dizendo aos mesmos para irem à
CEC solicitar informações sobre o preenchimento do Sistema. A profa. Neila disse que a CEC não
passará informações sobre o Sistema aos alunos. O prof. Donizete acrescentou que os alunos podem
manipular outros dados no SIGAA utilizando as senhas dos professores. A profa. Neila solicitou aos
presidentes das CAEX que informem em suas unidades a postura da CEC quanto ao referido assunto e
reiterou que a CEC não será conivente com professores que permitem alunos utilizarem o SIGAA-
Extensão em seu próprio nome e senha. O prof. Márcio salientou que se sente constrangido em fazer
tal comunicado sobre a senha aos colegas; disse que a responsabilidade de passar ou não a senha aos
alunos é do próprio professor. O secretário executivo Cacildo relatou alguns casos de alunos que foram
à CEC solicitar informações sobre o preenchimento do Sistema, em nome do professor coordenador do
projeto de extensão. A profa.  Maria Paulina atestou que presenciou situação parecida na CEC, na
ocasião do último dia da submissão de propostas de extensão ao Edital PROBEC/PROVEC. Após
várias  discussões  sobre  o  assunto,  a  profa.  Neila  sugeriu  que  a  CEC  fizesse  um  documento
comunicando  que  não  está  autorizada  a  ensinar  os  alunos  a  acessarem  o  SIGAA-Extensão,
principalmente  em  situações  em  que  os  alunos  estejam  portando  a  senha  de  professores  ou
representando estes, portanto, que a CEC não será conivente com os professores que entregam as suas
senhas a alunos. Na continuidade, a profa. Neila passou para o último ponto de pauta: sugestões para o
Edital PROBEC/PROVEC 2019/2020. O prof. Donizete questionou se haverá o mesmo edital para
todas as regionais. A profa. Neila respondeu-lhe que haverá um único edital. O prof. Paulo se queixou
do modelo  de  pontuação  da  avaliação  dos  projetos  submetidos  ao  edital;  segundo  o  professor,  a
pontuação de 0 a 10 é um tanto vaga.  Adicionou que as  pessoas  têm dificuldades em entender a
diferença sobre o que devem escrever no plano de trabalho do aluno e no projeto de extensão; e que o
proponente deveria submeter o projeto no sistema com antecedência ao prazo final, pois o presidente
da CAEX precisa de tempo para a avaliação e validação do projeto no sistema. A profa. Neila disse que
é necessário se ter um prazo final para a submissão dos projetos e outro prazo final para a avaliação e
validação do presidente CAEX e do diretor da Unidade. O prof. Donizete relatou que solicitaram em
Goiânia que os presidentes da CAEX tenham pelo menos 24 horas para aprovarem os projetos.  A
profa. Maria Paulina disse que é importante que o presidente da CAEX tenha um prazo e que o mesmo
seja publicado, pois os proponentes dos projetos nem sempre respeitam a vida pessoal dos presidentes;
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ocorrem casos de recebimentos de mensagens de textos via celular em qualquer hora ou dia da semana
sobre os projetos de extensão e cultura. O prof. Daniel sugeriu que o plano de trabalho do aluno talvez
pudesse ser enviado em outro momento, após o projeto ser contemplado com bolsa, como ocorre no
caso do PIBID. O prof. Márcio salientou que os presidentes da CAEX não podem ser coniventes com
projetos cadastrados no SIGAA-Extensão que não sejam extensão ou cultura, ainda que os projetos
estejam participando do Edital PROBEC/PROVEC. Decidiu-se que todas as sugestões sobre o Edital
PROBEC/PROVEC 2019/2020 seriam enviadas pela CEC à PROEC. Por fim, a profa. Neila lembrou
que  o  fluxo  da  avaliação  dos  relatórios  é  como  na  avaliação  dos  projetos  e  que  para  este  ano
estabeleceremos uma data e horário limite para a submissão dos relatórios finais e parciais de 2018.
Nada mais  havendo a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada  às  quinze  horas  e  quarenta  e  nove minutos
(15h49min), com 09 membros presentes e eu, Cacildo Galdino Ribeiro, lavrei a presente ata que, após
lida e aprovada, será assinada por mim e pelos membros presentes. ____________________________
Presidente: Neila Coelho de Sousa_______________________________________________________
Membros: 
Antonio Nilson Zamunér Filho _________________________________________________________
Daniel Alves _______________________________________________________________________
João Donizete Lima __________________________________________________________________
Mário Godinho Júnior ________________________________________________________________
Márcio Roberto Rocha Ribeiro _________________________________________________________
Maria do Carmo Morales Pinheiro_______________________________________________________
Maria Paulina de Assis _______________________________________________________________
Michelle da Silva Borges _____________________________________________________________
Paulo Eduardo Gonçalves de Assis ______________________________________________________
Pedro Augusto Amorim Franco_________________________________________________________
Sarah Suellen Gonçalves______________________________________________________________
Ulysses Rocha Filho _________________________________________________________________ 
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