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1. ATIVIDADES REALIZADAS: 

1.1. Participação em aberturas de eventos 

06/02/2013 – Lançamento da “Incubadora de Empreendimentos” 

13 e 14/03/2013 – Participação na Avaliação de Cursos do âmbito do SINAES 

19/03/2013 – Evento “Café com Mulheres” na Fundação Cultural Maria das Dores Campos 

17/04/2013 – Calourada Sociocultural 2013 

14/05/2013 – 1º Concurso Literário de Contos e Poemas (I FLICAT) 

11/06/2013 – III SINALEL  

18/07/2013 – Evento Cultural Empresa Mitsubishi (Cacildo) 

13/08/2013 – IV Simpósio GETeM / UFG / CNPq 

23/09/2013 – 1º FLICAT 

01/10/2013 – V SIMMI – Simpósio de Matemática e Matemática Industrial 

16/10/2013 – CONPEEX (Goiânia) 

23/10/2013 – III SINAGI 

24/10/2013 – Fechamento do Torneio de Jogos Matemáticos 

25/10/2013 – Encerramento da 2ª Feira de Ciências 

28/11/2013 – VIII CONGOCE – Congresso Goiano de Ciências do Esporte 

13/01/2014 – XI Encontro DPE (Didática e Prática de Ensino) do CAC/UFG 

 

1.2. Eventos que não foram possíveis à CEC garantir sua participação 

21/02/2013 – I Workshop de Integração da Matemática 

22/03/2013 – I Encontro de Pesquisa, Estágio e Extensão em Engenharia Civil (I ENPEEX) 

12/06/2013 – XIII Simpósio de Pedagogia 

14/06/2013 – Fórum de Leitura 

16/09/2013 – V Semana de Química 

 

1.3. Reuniões de trabalho 

Ano 2013 

08/01/2013 – PROEC/UFG em Goiânia: Reunião Projeto “Novos Talentos” (CAPES) 

10/01/2013 – Professores do CAC/UFG participantes do Projeto “Novos Talentos” 

18/01/2013 – Rafael Purcina – presidente da Fundação Cultural Maria das Dores Campos e Empresa de 

Eventos Pisca-Pisca Produções. 

07/02/2013 – PROEC – Goiânia-GO 

14/02/2013 – Projeto Novos Talentos 

21/02/2013 – Curso de Ciências Biológicas – Núcleo da Mulher 

21/02/2013 – Planejamento Festival Literário FLICAT  

27/02/2013 – Jane – Coordenadora infantil – Projeto Orquestra de Catalão  

27/02/2013 – Meire Mendonça - Diretora Centro Cultural Labibe Faiad - parceria programação cultural 

17/04/2013 – Igor Oliveira – Recital Didático 

25/04/2013 – PROEC – Comissão de Avaliação PROBEC/PROVEC 2013-2014 

29/04/2013 – Equipe organizadora FLICAT 

04/07/2013 – Seleção de Estagiário para a CEC 
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15/07/2013 – Iliane Fonseca – Organização do Festival de Música CANTALÃO 

01/10/2013 – Avaliadores de cursos do MEC 

02/10/2013 – Marcos Araken – Secretário Municipal de Comunicação (DIA) 

08/10/2013 – Rafael Purcina – Fundação Cultural Maria das Dores Campos (DIA) 

25/10/2013 – Entrevista Rádio Cultura 

20/11/2013 – Rafael Purcina – Fundação Cultural Maria das Dores Campos 

21/11/2013 – Reunião da Câmara de Extensão e Cultura – PROEC-Goiânia 

29/11/2013 – Entrevistas Rádio Cultura, Rádio Liberdade e Rádio Sucesso (Show Fernanda Guedes) 

19/12/2013 – Reunião de avaliação do trabalho da gestão 2011-2014: parecer da equipe 

Ano 2014 

08/01/2014 – Reunião com equipe de transição de gestão: repasse CEC 

13/01/2014 – Reunião com Prefeito do Campus para fins de elaboração de documento de prestação de 

contas gestão 2011-2014 

13/01/2014 – Participação na Mesa de Abertura do Encontro de Didática e Prática de Ensino do Campus 

Catalão da UFG (DPE) 

15/01/2014 – Reunião com Prefeito do CAC / Documento Prestação contas 

17/01/2014 – Reunião com a Direção do CAC/UFG e Direção eleita p/ a próxima gestão 

23/01/2014 – Reunião com Prefeito do CAC / Documento Prestação contas 

23/01/2013 – Reuniões com os representantes de Centros Acadêmicos Nayanna (Enfermagem) e Heitor 

(Psicologia) sobre Calourada Cultural 2014 (apoio) 

29/01/2014 – Reunião com a Comissão de Transição de gestão, na sala da Direção 

31/01/2014 – Abertura do curso de graduação do CAC Pró-Campo (envio de saudação da CEC por meio 

da Diretora Protempore) 

 

1.4. Organização de Eventos 

15/04/2013 – Expo de Arte “Primeira” de Sarah Avellar 

10/05/2013 – Recitais Didáticos (1ª apresentação) 

17/05/2013 – Recitais Didáticos (2ª apresentação) 

13/06/2013 – Expo de Arte “Imagens da Deficiência” de Crispim Antonio 

15/07/2013 – Expo de Arte “Dos começos” de Sandra Regina Borges 

30/08/2013 – Show “Tio Henrique” (apoio) 

17/09/2013 – Coquetel de Lançamento da Expo de Arte “Caricaturas – 30 anos do Campus Catalão” de 

Marcelo Amorim 

15/10/2013 – Expo de Arte “NAIFI – Retalhos e Cores” de Cacilda Alves 

28/10/2013 – DIA (Dia Internacional da Animação) 

29/11/2013 – Show “Fernanda Guedes” em comemoração aos 30 anos do CAC 

 

1.5. Participação em Eventos 

22/04/2013 – Show de Alceu Valença em Goiânia – Música no Campus 

13/05/2013 – Semana Nacional de Museus – Museu Cornélio Ramos 

04/06/2013 – Vozes da Deficiência (Curso de Psicologia) 

11 e 12/06/2013 – II Conferência Municipal de Cultura 

11/06/2013 – Apresentação teatral “O pai da noiva” 
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12/06/2013 – Show Africano “Descobrindo a Kora” 

16/08/2013 – Apresentação teatral “Antero” 

13 e 14/09/2013 – CANTALÃO (entrega da premiação ao 1º lugar) 

18 e 19/10/103 – III Conferência Estadual de Cultura em Goiânia 

10/12/2013 – Show de Milton Nascimento/Lô Borges em Goiânia – Música no Campus 

 

1.6. Seleção de Bolsas PROBEC/PROVEC 2013/2014 e Seleção de Estagiário 

O Programa de Bolsas de Extensão e Cultura − PROBEC e o Programa de Voluntários de Extensão 

e Cultura - PROVEC têm a finalidade de apoiar o desenvolvimento de ações de extensão e cultura das 

Unidades e Órgãos da UFG. A seleção das bolsas acontece anualmente. No ano de 2013 estiveram 

envolvidos como avaliadores do Edital PROBEC/PROVEC 2013/2014 (Anexo 1) no processo de seleção 

no Campus Catalão (fase 1), dez professores. Na seleção em Goiânia apenas a Profª Maria do Carmo 

Morales Pinheiro, coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão, participou, já que a segunda 

fase da seleção desse programa conta com a participação de representantes da Câmara de Extensão e 

Cultura (Presidentes de CIS) e outros, convidados diretamente pela PROEC, por terem experiência em 

avaliação de ações de extensão e cultura. 

Produto do Edital PROBEC/PROVEC 2013/2014, o Campus Catalão obteve onze (11) bolsas 

PROBEC que, somadas às quatro (04) bolsas da unidade, totalizaram quinze (15) ações contempladas 

com bolsas, além de 32 alunos PROVEC (representativas de 16 ações de extensão e cultura), conforme 

consta no Anexo 3. As datas das inscrições foram: 18/02 a 16/03/2013 – Campus Catalão e 25/02 a 

15/04/2013 – PROEC. Quando os dois editais foram lançados, foram seguidos de orientações da CEC 

para participação dos interessados nos processos seletivos, conforme consta no Anexo 2 deste relatório. 

Ressaltamos que como os editais PROBEC passam a vigorar sempre no mês de agosto, no primeiro 

semestre de 2013, como consequência do Edital PROBEC/PROVEC 2012/2013, houve 20 ações 

contempladas com 17 bolsas PROBEC e 26 alunos PROVEC, conforme mostra tabela do Anexo 3. 

Quanto ao processo seletivo PROBEC/PROVEC 2014-2015 (Anexo 1), a atual gestão elaborou e 

publicou o Edital da Etapa Interna ao Campus, que corresponde à primeira etapa do processo na UFG. Ele 

foi publicado em 20/12/2013 e foi divulgado aos professores e técnicos acompanhado de orientações 

importantes (Anexo 2) aos interessados em inscrever-se no processo. Os Editais n. 001/2013 e 002/2013 

seguem em anexo. 

A seleção da estagiária para trabalhar na CEC aconteceu no dia 04/07/2013, sendo que houve 

apenas uma inscrita, devidamente entrevistada e com as avaliações realizadas a contento, motivo pelo 

qual foi contratada para atender no setor. 

 

1.7. Outras Bolsas de Extensão e Cultura 

A existência de outros modos de viabilizar a Extensão/Cultura no Campus Catalão que não por 

meio da PROEC ou mesmo da CEC, também nos parece importante de ser destacada. É por isso que 

sempre mapeamos as ações de Extensão beneficiadas com o PROEXT a cada ano, bem como o número 

de bolsistas PROEXT em cada uma dessas ações, além dos bolsistas da SECOM (Setor de Assuntos 

Comunitários do CAC/UFG) contemplados com bolsas de demanda social, mais especificamente, bolsas 

permanência. 
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Conforme consta no Anexo 2 deste relatório, o número de ações financiadas pelo PROEXT em 

Catalão no ano de 2013, foi de cinco (05), sendo que a CEC conseguiu informações a respeito do número 

de bolsistas relativo à três (03) dessas ações, que soma doze (12) estudantes com bolsa PROEXT 2013. 

Já quanto aos bolsistas permanência, segundo os dados do SECOM, foram 36 estudantes 

trabalhando em 23 ações extensionistas do Campus Catalão da UFG (Anexo 4). 

Assim, somando-se os bolsistas PROBEC e alunos PROVEC dos editais 2012-2013 / 2013-2014, 

bolsistas permanência e PROEXT 2013, podemos contabilizar uma média aproximada de 138 estudantes 

envolvidos de modo efetivo e com reconhecimento institucional, com a Extensão e Cultura no CAC/UFG 

no ano de 2013. 

 

1.8. Atividades desenvolvidas na CEC 

Desde 2011 que este tópico aparece no relatório da CEC, porque desde então temos feito um 

trabalho de sistematização que, a cada ano, é ampliado em função das novas tarefas que o setor passa a 

desenvolver. 

Em 2013, as principais novidades em termos de ampliação de tarefas ficaram por conta do SCDP, 

SOLICITE e agenda cultural da CEC. O SCDP é o Sistema de Cadastro de Diárias e Passagens com o 

qual a UFG passou a operar a partir de outubro desse ano. Uma funcionária e uma estagiária da CEC 

fizeram o curso de capacitação SCDP (Gláucia e Jussara) nos meses de maio e junho e ficaram 

responsáveis pela tarefa, já que para mexer no referido sistema é preciso ter cadastro e senha próprios. 

Outra demanda de qualificação do setor foi em função da mudança da página hospedeira do site da UFG, 

que passou a ser a Weby. Para recolocar o Site da CEC no ar após a referida mudança de hospedagem, 

uma das estagiárias da CEC fez o curso Weby, junto ao CERCOMP, em setembro de 2013. Também o 

SOLICITE passou a ser operado com mais intensidade, já que a partir de 2013 ele passa a substituir quase 

todos os pedidos que anteriormente ainda podiam ser feitos via memorando. Até mesmo os pedidos que 

envolvem empresas licitadas passou a ser feito pelo SOLICITE, o que imputou à CEC responsabilizar 

apenas uma de suas funcionárias para operar o referido sistema. 

 Outra novidade em 2013 foi a composição de uma agenda cultural própria da CEC, que realizou 5 

exposições visuais e plásticas, um dia de cinema de animação, shows, e patrocinou pinturas em paredes 

do CAC. Além disso, apoiou inúmeras apresentações artísticas no Campus Catalão, garantindo 

divulgação e parte da infraestrutura em muitos casos. 

Para que a equipe viabilizasse todas essas ações, precisou articula-se com outros setores do 

Campus Catalão, tais como setor de manutenção, limpeza e segurança, pois eles ajudavam a CEC a 

garantir aspectos logísticos importantes para a realização de seus eventos. 

Todas essas novidades fizeram com que o trabalho fosse repartido de modo mais claro em 2013, 

coisa que pouco acontecia antes, pois todos/as os/as funcionários/as faziam todas as tarefas. A questão é 

que operar sistemas requer alguma especialização, e como o setor conta com funcionários que cumprem 

turnos de serviço, exceto dois que fazem 40 horas, ficou difícil continuar ocupando todos com todas as 

tarefas, até porque não houve tempo suficiente para especializar a todos/as como seria o ideal. 

Durante o ano de 2013, a equipe CEC se reuniu tanto quanto possível, em virtude das atribulações 

cotidianas, para avaliar e discutir as atividades desenvolvidas pela Coordenação. Foram feitas duas 

reuniões a cada semestre/2013, sendo a última delas para avaliar o trabalho da gestão 2011-2014. 

As novas e antigas atividades desenvolvidas pela CEC constam no Anexo 6 desse Relatório. 
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1.9. Site da CEC 

O site da CEC (www.cec.catalao.ufg.br) foi criado em 2011 para constituir-se num canal de 

comunicação da CEC/CAC, bem como para dar mais visibilidade às ações de Extensão e Cultura em 

nosso Campus. Em 2012 ele foi ampliado para conferir transparência às ações e políticas da CEC/CAC, 

agregando as entradas para apoio financeiro, certificação e logomarca da CEC, além da constante 

atualização das informações de editais, eventos e fotos de atividades realizadas. Praticamente todos os 

serviços prestados pela CEC, bem como suas políticas e formas de condução dos processos que lhe dizem 

respeito, podem ser acessados por meio do seu Site Institucional. Seguindo essa mesma direção, em 2013, 

o site agregou mais algumas entradas, quais sejam: A Extensão na UFG, Serviços Gráficos PROEC, 

Projetos de Extensão e Cultura da CEC, Relatórios de Gestão CECCAC, Outros Relatórios e Vídeos. 

Além disso, na aba Fotos, foram inseridos registros fotográficos de todas ações de arte-cultura 

promovidas pela CEC em 2013. Ressaltamos que em 2013 a PROEC divulgou o seu Manual de Serviços 

Gráficos, que foram ampliados para. Além da gestão da impressão de material gráfico, o setor de 

Designer da PROEC passou a elaborar materiais gráficos, desde que obedecidos os prazos e condições de 

comunicação dos proponentes/extensionistas da UFG com o referido setor. Diante disso, a CEC 

continuou intermediando os pedidos dos extensionistas do CAC, mas esclarecendo, em seu site, os 

procedimentos e prazos do Manual de Serviços Gráficos da PROEC. 

Temos avaliado que a existência do Site faz muita diferença na gestão e na transparência da gestão 

da Extensão e Cultura em nosso Campus. Aos poucos os usuários dessa pasta começam a utilizar com 

menos dependência os formulários e demais informações disponíveis no Site, tornando os caminhos da 

Extensão em nosso Campus, mais ágeis e menos burocratizados. 

 

1.10. Boletim de Extensão e Cultura do Campus Catalão 

O Boletim é um veículo de informação e produção do saber que busca dar mais visibilidade às 

ações de extensão e cultura no Campus, bem como debater a situação atual da Extensão no Brasil e na 

UFG. A distribuição do boletim, denominado “Boletim de Extensão e Cultura – CEC/UFG/CAC”, com 

ISSN 2237-6801, é bimestral e começou a ser feita, via Site da CEC, em novembro de 2011. Em 2013, 

publicamos 4 (quatro) edições, as quais estão disponíveis no site da CEC. 

O último número de 2013, que corresponde ao último boletim coordenado pela gestão 2011-2014, 

se apresenta em uma edição comemorativa dos 30 anos do CAC/UFG. Em função disso, o Boletim n.4 de 

2013 tem oito textos, sendo que, habitualmente, conta apenas com três textos. Para marcar as 

comemorações dos nossos 30 anos com uma produção mais polpuda, garantimos a presença de dois (2) 

artigos na sessão Extensão em Foco, e seis (6) na Sessão Acontece Aqui. Desse modo, o Boletim traz oito 

artigos assinados por professores, técnicos e estudantes que efetivamente exercitam a Extensão e a 

Cultura na universidade brasileira, motivo pelo qual contribuem com a diversidade de seus olhares. 

Assim, em 2013 foram publicizados 17 artigos de extensionistas do Campus Catalão/UFG. Como 

estamos finalizando a gestão, podemos afirmar que iniciar e manter o Boletim têm sido uma ação muito 

valiosa para a pasta da Extensão e da Cultura no Campus Catalão, pois por meio dele conseguimos 

perceber que há uma produção significativa, mas que precisa de fomento para ser registrada, 

sistematizada e posta em circulação. De 2011 a 2013, publicamos o total de 33 pequenos artigos, que 

podem, muito bem, desencadear textos menos informativos e mais acadêmicos, que apresentem dados 

sistematizados e pensados a partir das demandas que seus projetos de origem lhes colocam. Parece, assim, 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
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que a CEC contribui de modo expressivo para o debate da Extensão Universitária a partir da realidade do 

Campus Catalão. 

Para leitura completa dos quatro números do nosso Boletim, é só acessar o Anexo 23. 

 

1.11. Fóruns de debate 

Em 2013 o principal fórum que a CEC ajudou a organizar foi a Conferência Municipal de Cultura, 

e, nele aprovou o texto final do Manifesto em defesa da Cultura de Catalão (Anexo 8). Além disso, 

participou ativamente da IV Conferência Estadual de Cultura de Goiás, representando o Campus Catalão 

da Universidade Federal de Goiás. 

 

1.11.1. II Conferência Municipal de Cultura de Catalão 

A II Conferência Municipal de Cultura de Catalão foi organizada pela Fundação Cultural Maria das 

Dores Campos em parceria com a Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG. 

Realizada nos dias 12 e 13 de junho de 2013, ela teve em sua programação: uma conferência, debate dos 

GTs por eixo de discussão, elaboração de propostas para serem encaminhadas à Conferência Estadual e 

Plenária Final. Detalhes acerca do evento podem ser lidos no relatório da conferência, que segue no 

Anexo 7. 

Uma deliberação bastante importante para a cultura da cidade foi a aprovação do texto do 

Manifesto em Defesa da Cultura de Catalão, gestado no I Fórum Municipal de Cultura de Catalão (2012) 

e revisado pela plenária da II Conferência. Após a leitura da redação do Manifesto, alguns adendos e a 

inclusão de outros signatários, o Manifesto foi aprovado por unanimidade e posto em circulação (rádios, 

sites) para que a sociedade a ele tivesse acesso. O Manifesto segue na íntegra no Anexo 8 deste 

documento. 

 

1.11.2. Participação da CEC/CAC/UFG na Conferência Estadual de Cultura de Goiás 

Uma das tarefas da II Conferência Municipal de Cultura de Catalão era retirar delegados para 

representar o município na Conferência Estadual. A UFG teve sua vaga garantida por meio do Prof. 

Rubens Benevides (Suplente: Maria do Carmo Pinheiro). Como na ocasião do evento o referido professor 

estava com problemas de saúde, a Coordenadora de Extensão e Cultura da CEC representou a UFG na 

Conferência Estadual, participando ativamente dos GTs e plenárias deliberativas, ajudando a melhorar 

propostas, sistematizar encaminhamentos e votando nos candidatos à delegados para a Conferência 

Nacional. 

 

1.12. Apoio da CEC aos cursos submetidos à avaliação do MEC em 2013 

No ano de 2013, as comissões de avaliação de 6 cursos estiveram em Catalão para fazer seus 

levantamentos junto aos mesmos, quais sejam: Ciências Sociais, Enfermagem, Matemática e Matemática 

Industrial, Engenharia Civil, Engenharia de Minas e Engenharia de Produção. 

Em função dessas visitas, a Coordenação de Extensão e Cultura foi solicitada a fornecer dados a 

respeito das ações cadastradas desde o início de vida dos referidos cursos, o que foi feito a partir do banco 

de dados criado em 2011 na CEC. Nesse programa são informados os dados relativos às áreas temáticas e 

tempos de vigência das ações, além dos seus títulos e proponentes. Os dados foram tabulados (Anexo 10) 

e entregues a cada coordenador de curso que os mostrou aos avaliadores do MEC. 
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Além disso, a Coordenação de Extensão e Cultura foi convidada para participar das reuniões finais 

com os avaliadores de cada curso, porém, só conseguiu se fazer presente em uma delas: Engenharia Civil. 

Em conversa não-oficial com um dos professores do curso de Ciências Sociais, avaliado com nota 

4, obtivemos a informação de que a sistematização feita pela CEC foi muito importante para a nota alta 

do curso, pois trata-se de uma área que se relaciona diretamente com a sociedade, motivo pelo qual o 

desenvolvimento de ações extensionistas é bem pontuado. Nesse caso, destaca-se o fato de que a 

organização da CEC em termos de disponibilização de dados que podem subsidiar diversas demandas 

institucionais tem se mostrado fundamental para o bom andamento e reconhecimento do valor do setor. 

 

1.13. Fomento à Extensão (Apoio Financeiro) 

Assim como em 2012, e de modo ainda mais intenso, pelo fato de não ter havido greve, em 2013 a 

Coordenação de Extensão e Cultura participou de forma ativa no desenvolvimento de ações de extensão e 

cultura diversificadas, apoiando financeiramente atividades culturais, eventos institucionais e projetos de 

extensão. A manutenção da política de fomento da CEC foi divulgada em abril/2013, após aprovação no 

CODIC do orçamento da Coordenação de Extensão e Cultura para o respectivo ano. 

Por meio do seu Site, na aba “Apoio Financeiro”, a CEC divulga apoio à Eventos Institucionais, 

Projetos de Extensão, Atividades Culturais e Demandas do Movimento Estudantil, estabelecendo prazos, 

itens financiáveis e critérios de apoio, conforme Anexo 5. 

Foram disponibilizados materiais de trabalho para 72 ações de extensão e cultura (quase três vezes 

mais ações se comparado a 2012), sendo 5.440 pastas, 4.620 canetas, 65 squeezes. Além da garantia 

dessas demandas, a CEC solicitou à PROEC a produção de um quantitativo considerável de certificados-

padrão e crachás, pois foram entregues 10.008 certificados-padrão e 1.860 crachás. Quanto aos 1.100 

folders, 540 cartazes A3 e 1.700 flyers que foram produzidos, a CEC fez a mediação junto ao Designer 

Gráfico da PROEC, conforme acordo interno firmado em fins de 2011 e publicado em nosso site na aba 

“Serviços Gráficos PROEC” (Anexo 22). 

As despesas com materiais e serviços totalizaram R$ 71.120,00. Desse valor, foram pagos: 

1) Produção de 6.000 pastas e 6.000 canetas personalizadas para a política de fomento da CEC; 

2) Som, iluminação e palco para o III Jaratataca Rock, da Educação Física; 

3) Transporte, translado, som, iluminação e camarim para o show de Fernanda Guedes; 

4) Operação de som para os shows de Zal Sissokho, Tio Henrique e dois Recitais Didáticos; 

5) Fretamento de ônibus ou micro-ônibus em viagens intermunicipais para participação de estudantes, 

professores, funcionários e comunidade externa nos seguintes eventos: a) 15º FICA; b) Canto da 

Primavera; c) Música no Campus – Alceu Valença e Milton Nascimento; d) 38º Festival Internacional de 

Música - Orquestra de Catalão na EMAC-UFG; e) XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 

Metalurgia Extrativa - Apresentação da Orquestra FENOVA; f) Feira Estadual de Robótica; 

6) Transporte local para estudantes do ensino fundamental e EJA participarem do DIA 2013; 

7) Aquisição de material permanente para a CEC (biombos);  

8) Aquisição de obras de arte para a CEC (Caricaturas dos 30 anos do CAC); 

9) Confecção de 15 outdoors comemorativos dos 30 anos do Campus Catalão; 

10) Murais em paredes externas do Campus (Grafite e Aerografia), como parte do projeto “Cores no 

CAC: compondo outras visualidades” da CEC; 

11) Três coffee break para o projeto “Café Filosófico”, das Ciências Sociais; 
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12) Três banners e três faixas para o projeto “Técnicas de Construção e Programação em Robótica NXT”, 

da Matemática; 

Houve também as despesas com diárias e passagens de colaboradores, que perfizeram um total de 

R$ 8.980,54, relativas a participações em reuniões, eventos e projetos, durante todo o ano de 2013, 

conforme explicitado em uma das tabelas do Anexo 22, no qual figuram outras tabelas que demonstram 

em detalhes as despesas aqui descritas. 

Durante todo o ano são feitas reuniões da Câmara de Extensão e Cultura das quais a coordenadora 

deve participar, e, em todas elas, são gastas diárias. Além disso, houve reuniões para discutir o Programa 

Novos Talentos, do qual o Campus Catalão participa como um pólo, em Goiânia. Também houve 

reuniões para distribuir as tarefas dos avaliadores do PROBEC 2013/2014 e a realização do CONPEEX. 

A CEC financiou duas passagens aéreas: para o produtor cultural de Zal Sissokho e do próprio 

artista, que se apresentou no mês de junho em Catalão. Também houve pagamento de diárias aos dois 

músicos para que garantissem sua hospedagem e alimentação em Catalão. 

Outras diárias foram pagas para acompanhantes dos ônibus que foram: 1) 15º FICA; 2) Canto da 

Primavera; 3) 38º Festival Internacional de Música. Também aos motoristas que fizeram viagens com 

professores solicitantes de apoio as suas ações e/ou que foram enviados a localidades distantes de Catalão 

para articular intercâmbios culturais com a CEC, como o caso do prof. Serigne Ababacar, que tentou 

articulação com as embaixadas africanas em Brasília para que fizéssemos uma Expo de Arte africana em 

Catalão. Nesse último caso, foram pagas diárias ao referido professor, como consta no Anexo 22 deste. 

Um palestrante de uma oficina promovida pelo projeto “CorpoEnCena...”, também teve suas 

diárias custeadas pela CEC quando esteve em Catalão. 

A artista Kelma Alves Mateus, de Caldas Novas, recebeu diárias quando de sua estada em Catalão 

para elaborar seus grafites. Também como projeto da CEC, Fernanda Guedes e banda, produtora cultural 

e técnico de som receberam diárias que custearam sua hospedagem e alimentação em sua estada em 

Catalão para realização do show comemorativo dos 30 anos do CAC. 

Sendo assim, houve um forte empenho da CEC no sentido de contribuir para que despesas com 

ações de Extensão e Cultura fossem viabilizadas sem que os seus proponentes precisassem ter tanto 

desgaste para isso. Os maiores gastos foram feitos para garantir ações promovidas pela própria 

Coordenação de Extensão e Cultura, inclusive, com aquisição de material permanente. Em segundo lugar 

estão os gastos com transporte intermunicipal para participar de eventos de extensão e cultura. Em 

terceiro lugar, ficam as despesas com logística de eventos artístico-culturais. Depois, vem os gastos com o 

fornecimento de pastas e canetas para a realização de eventos acadêmicos. Por último, estão os gastos 

com projetos de extensão, destacando-se o transporte de grupos para a realização dos mesmos. 

Para encerrar esta seção, apresentamos breve histórico acerca de apoios não concluídos à pedidos 

de duas ações extensionistas. 

Nos critérios de apoio à ações extensionistas estava incluso o pedido de materiais que fossem 

possíveis de serem adquiridos pela instituição e imprescindíveis ao funcionamento das ações, desde que 

solicitados nos prazos e encaminhados por seus/as proponentes junto a um/a funcionário/a da CEC. 

Em fins de 2012, precisamente nos meses de outubro e novembro, recebemos duas solicitações de 

aquisição de materiais, respectivamente, das ações “Fabricação de sabão a partir de óleo de fritura: um 

processo de conscientização cidadã” e “A experiência de formação e produção do CorpoEnCena” 

Os dois pedidos foram cadastrados no SOLICITE ainda em 2012, mas foram extornados pelo 

mesmo motivo: descrição insuficiente dos produtos pedidos. Em abril/2013 as coordenadoras das 
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referidas ações foram contatadas para retornarem à CEC e refazerem os pedidos garantindo 

especificações corretas. Apenas a coordenadora da ação “Fabricação de sabão...” refez seu pedido junto 

ao SOLICITE, porém, sem êxito, como consta no Anexo 21. Mesmo após suas correções, características 

dos materiais solicitados não foram especificadas de acordo com o que o sistema pede. 

Ao buscarmos, já em 2014, dados à respeito da situação das ações, verificamos que as duas se 

encontram no mesmo ponto: aguardando correção de suas especificações. Demos ciência da situação às 

duas professoras responsáveis pelas ações e colocamos a possibilidade de que os pedidos ainda recebam 

correções (de especificação e valores/orçamentos), estipulando, inclusive  junto à CPL, o prazo de 11.03 

março para que sejam refeitos, já que a gestão 2011-2014 se encerra em 10 de março. Do contrário, os 

pedidos serão arquivados. O histórico dos pedidos via SOLICITE segue no Anexo 21. 

 

1.14. Uso da logomarca da Coordenação de Extensão e Cultura 

Em 2012 criamos a logomarca da CEC junto ao designer da PROEC. Em 2013, intensificamos o 

uso da LOGO da CEC, padronizando nossos documentos com uma delas no cabeçalho bem como com 

um rodapé que contém os dados da CEC/CAC/UFG. Além disso, observamos que um número maior de 

eventos que apoiamos de algum modo, também utilizou de modo mais cuidadoso nossa logomarca em seu 

material gráfico, o que certamente tem dado maior visibilidade ao setor. 

 

1.15. Orientação permanente das rotinas da CEC 

As funções de divulgação de editais, orientação para entrega de frequências de bolsistas (PROBEC 

e PROVEC), lembrete de datas de entrega de relatórios e demais comunicados, ressaltando-se orientação 

para o uso da versão 2.0 do SIEC, implantado no mês de novembro de 2011, são atividades comuns e 

permanentes, que se desenrolam durante todo o ano letivo e que a CEC continuou a fazer com bastante 

atenção e cuidado neste ano de 2013. 

A inovação em termos de rotina ficou por conta do fomento financeiro às ações extensionistas e 

culturais, pois ela exige cuidado e muita transparência na execução da entrega de materiais bem como na 

orientação a respeito dos procedimentos para os pedidos: itens financiáveis, prazos de sua execução (sua 

morosidade), responsabilidades das partes envolvidas (CEC e solicitante) no tocante ao sistema 

SOLICITE. Além disso, a execução do SCDP também foi uma inovação em termos de rotina do setor, 

pois o recebimento de solicitações de diárias e passagens ficou mais exigente, o que requer cuidado 

redobrado do setor no diálogo com o público quando esse é o assunto. 

 

1.16. Trabalho junto aos Pareceristas dos Cursos 

A terceira reunião realizada com os pareceristas de Extensão e Cultura dos Cursos do Campus 

Catalão se deu com a seguinte pauta: 1) Natureza da Extensão na UFG que deve ser respeitada quando da 

emissão de pareceres; 2) Discussão de procedimento alternativo para reconhecimento institucional das 

ações eminentemente internas ao Campus e, que, portanto, não se caracterizam como Extensão e não 

serão aprovadas pela CEC; 3) Comissão de Interação com a Sociedade (CIS) do CAC; 4) CONPEEC. 

Todos os encaminhamentos tirados nessa reunião estão sistematizados no Anexo 9 deste Relatório. 

Uma das decisões aprovadas nessa reunião foi a de não realizar o CONPEEC em 2013 em função do 

calendário apertado devido à greve de 2012. Destacamos, ainda, que de todos os encaminhamentos feitos, 

o que realmente teve consecução foi o trabalho intenso de diálogo com os proponentes de ações 

extensionistas acerca da necessária presença da comunidade externa nos textos de seus cadastros. Quanto 
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aos pontos 2 e 3, não foi dada continuidade a estas tarefas, sugerindo-se que a próxima gestão retome 

essas questões e viabilize as soluções mais viáveis. 

 

1.17. Aquisições materiais da CEC e indicativos de melhoras infraestruturais 

O ano de 2013 foi marcado por uma agenda cultural intensa na Coordenação de Extensão e 

Cultura. Por se tratar, também, de um ano comemorativo do trigésimo aniversário do Campus Catalão, 

uma de nossas iniciativas foi promover uma Exposição de Caricaturas dos 30 anos do CAC/UFG, com a 

intenção de, ao representar os personagens de uma história no seu acontecer, produzir mais história que 

ficará gravada nos rostos e prédios caricaturizados. Assim, a CEC contatou um artista de Catalão para 

fazer caricaturas de espaços físicos e rostos de professores, funcionários e estudantes do Campus Catalão, 

para fazermos uma Exposição Comemorativa. 

Para fazer a exposição, consideramos necessária a aquisição de biombos que dessem destaque às 

obras de arte expostas, motivo pelo qual contatamos o Setor de Manutenção do Campus para que 

produzisse esse material. Fizemos todos os procedimentos via SOLICITE para a compra da matéria-

prima, o que viabilizou a confecção de 10 biombos duplos, pintados em preto fosco e com capacidade 

para expor quadros ou outras imagens dos dois lados, ou seja, até quatro imagens (Ver fotos no Anexo 

18). Ressaltamos a habilidade dos funcionários do Setor de Manutenção que, além de atender aos pedidos 

da CEC, mostrou sua capacidade criativa e dialógica na produção dos referidos biombos. 

Nesse sentido, a CEC adquiriu obras de arte que retratam faces da história do Campus Catalão e, ao 

mesmo tempo, expositores que podem ser usados de variadas formas, configurando patrimônios do setor. 

Em relação às duas aquisições, faltou definir: 1) Um modo de conservação dos quadros-caricaturas, 

que até o presente momento, estão guardados; 2) Uma política de uso dos biombos (apenas para a CEC? 

Se houver empréstimos, em que casos e a partir de que procedimentos?). 

Outra iniciativa importante foi um mapeamento feito pela CEC em torno das necessidades de 

reforma cênica e estrutural do Auditório Paulo de Bastos Perillo. Em janeiro de 2013, aproveitando a 

presença da atriz Mirtes Mesquita, que em 2012 atuou como produtora cultural da CEC, e junto do Setor 

de Manutenção do CAC, mais especificamente sua Estagiária Jéssica, fizemos um levantamento das 

necessidades de iluminação, palco, camarins, bilheteria. 

Isso foi feito porque uma reforma nos telhados do auditório acabara de ser feita e avaliamos que 

seria importante melhorar as condições cênicas e de recepção/acolhimento do maior auditório da cidade. 

Assim, nossa solicitação foi para que a Prefeitura encaminhasse a fase 2 da reforma do auditório. A 

reforma não foi posta em curso em função dos tempos das licitações e obras públicas. 

Inicialmente, esperávamos que a fase 2 da reforma seria concluída ao término do primeiro semestre 

letivo. O auditório ficou fechado durante esse período, mas as obras não aconteceram. Como estávamos 

com a sua agenda cheia para o segundo semestre letivo, incluindo-se o I FLICAT (Festival Literário de 

Catalão), e avaliávamos que não era prudente deslocar tantos eventos já agendados, juntamente com o 

Prefeito do Campus, decidimos por adiar a fase 2 da reforma do auditório, que continua, assim, com os 

mesmos problemas infra estruturais de antes. Recebemos informações de que em períodos de chuva, o 

palco é afetado pelas águas que vem do solo, o que certamente causa danos e, por isso, precisa ser revisto. 

 

1.18. Agenda Cultural da CEC em 2013 

O ano de 2013 foi marcado por intensa atividade cultural organizada pela CEC/CAC/UFG. 
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Foram quatro ações cadastradas: 1) Exposições de Artes Plásticas e Visuais no Campus Catalão; 2) 

Recitais Didáticos: Violão em foco; 3) Cores no CAC: compondo outras visualidades; 4) DIA 

Internacional da Animação em Catalão; 5) Show Fernanda Guedes: comemorativo dos 30 anos do 

CAC/UFG. Ressaltamos que além delas, a CEC também cadastrou a Calourada Sócio-Cultural nos anos 

de 2011, 2012 e 2013, a ação em parceria com a Associação Orquestra de Catalão (desde 2011), e o I 

Fórum de Cultura de Catalão (2012). Os resumos de todas essas ações estão no Anexo 11 deste. 

Relativo ao primeiro projeto, foram realizadas 5 exposições durante 2013, e elas duravam em 

média, uma quinzena. Apenas a Expo de Arte “Caricaturas dos 30 anos do CAC/UFG” teve um mês de 

duração, tanto por ter feito parte das atividades do I FLICAT, quanto pela sua temática central. Todo o 

material gráfico de divulgação das exposições, na forma de cartazes e flyers, foi posto em circulação nas 

redes sociais e em sites da cidade, além das nossas listas internas e externas. (Anexo 18) 

Os temas e artistas das “Expo de Arte” foram: 1) Primeira, de Sarah Avellar; 2) Imagens da 

Deficiência, de Crispim A. Campos; 3) Dos começos, de Sandra Borges; 4) Caricaturas dos 30 anos do 

Campus Catalão, de Marcelo Amorim; e 5) NAIF - Cores e Retalhos, de Kaká Ribeiro. Temos um vasto 

registro fotográfico de cada uma das exposições, e algumas dessas imagens seguem no Anexo 19. 

Os Recitais Didáticos se caracterizaram por ser espaços para apresentação de peças musicais 

eruditas e populares tocadas no violão de modo clássico por estudantes de música da UFU, residentes em 

Catalão, e professores de violão de Catalão. Essa ação fez parte de Recitais que rodaram o triângulo 

mineiro e adjacências, sempre com os mesmos músicos. Em Catalão houve duas apresentações nos dias 

10 e 17/05, contando com um público aproximado de 120 pessoas (Anexos 18 e 19). 

O projeto Cores no CAC buscou colocar cor e vida nas paredes do Campus Catalão, compondo 

visualidades que, mais do que serem olhadas, desejaram ser sentidas. Começou-se pela pintura de citações 

poéticas e filosóficas em 22 paredes dos blocos didáticos I e II, sendo que algumas delas foram 

acompanhadas por ilustrações (pinturas) dos artistas da Expo de Arte. Todos contribuíram gratuitamente 

com a projeto, deixando suas marcas artísticas em nosso Campus. Há nove (09) frases acompanhadas 

pelas ilustrações de: Crispim A. Campos, Sarah Avellar, Sandra Borges, Marcelo Amorim, Kelma 

Mateus, Michele Borges e Tereza Steil. Tais artistas se utilizaram de distintos materiais e técnicas, tais 

como grafite, stencyl, caricatura, pintura à óleo, aerografia. 

A segunda fase do “Cores no CAC”, ainda não concluída, se refere à pintura de murais externos e 

uma parede interna do Restaurante Universitário. No RU foi feito um grafite que ilustra a frase “A gente 

não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Você tem fome de que?”. Outros dois grafites 

foram feitos em paredes externas dos Miniauditórios Sirlene Duarte e Lívia Abhrão, assinados por Kelma 

Mateus, de Caldas Novas (Anexo 19). Ainda faltam mais dois murais com a técnica da aerografia, que 

será executada por Deones Barros, sendo que o croqui de uma delas consta no Anexo 18. 

O Dia Internacional da Animação em Catalão foi uma realização da CEC em parceria com a 

Fundação Cultural Maria das Dores Campos. A CEC se inscreveu no evento, organizado pela ABCA 

(Associação Brasileira de Cinema de Animação) e financiado pela Petrobrás, e recebeu todo o seu 

material, a ser simultaneamente rodado no Brasil no dia 28 de outubro, quando se comemora o DIA. As 

instituições realizadoras do evento se articularam com a rede estadual de educação e com algumas escolas 

privadas, e garantiram um público de 950 pessoas nas sessões infantil, nacional e internacional. 

Os estudantes que prestigiaram o DIA foram crianças até 12 anos, na Mostra Infantil, que ocorreu 

as 14h, e jovens e adultos na Mostra Oficial, que ocorreu a partir das 19h e transmitiu as sessões nacional 

e internacional. O evento foi divulgado nas redes sociais, listas internas e externas da UFG, além de 
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cartazes em escolas, na UFG e na Fundação Cultural. Os detalhes do desenrolar do DIA 2013 em Catalão 

estão no relatório enviado à ABCA (Anexo 14). Além disso, seguem algumas fotos no Anexo 19. 

A realização do show Fernanda Guedes em Catalão se deu a partir de uma parceria com o 

Seminário de Educação Ambiental em comemoração aos 30 anos do CAC/UFG. Trata-se de uma artista 

goiana patrocinada pela Lei Goyazes. Ela contatou a CEC para propor uma apresentação. Como o seu 

trabalho artístico é de ótima qualidade, a CEC decidiu apostar e trazê-la até Catalão no dia 29 de 

novembro de 2013. Fernanda Guedes e Banda apresentaram o show “Eu quero é Cantar”, com a 

interpretação de canções conhecidas da MPB e também com canções autorais. A CEC garantiu o 

transporte, hospedagem e diárias para os músicos, além de excelente logística para a realização do show, 

que foi assistido e fruído por uma média de 150 pessoas (Anexo 19). 

Além do desenvolvimento dessa agenda própria, que aos poucos foi tomando forma, é importante 

destacar a política de fomento no campo da arte-cultura experimentada pela CEC, que apoiou diversas 

iniciativas nesse campo em 2013, dentre as quais: 1) Show do senegalês Zal Sissokho (Anexo 18 e 19); 2) 

Participação dos estudantes na programação artística do FICA e do Canto da Primavera; 3) Transporte da 

Orquestra de Violões FENOVA para apresentar-se em evento da Engenharia de Minas realizado na 

UFG/Goiânia, que contou com a gravação de um DVD; 4) Garantia da logística para a realização do III 

Jaratataka Rock; 5) Garantia do auditório e mini-auditório para apresentações musicais do Tio Henrique, 

da Associação Orquestra de Catalão, do CANTALÃO, além das apresentações teatrais “Antero”, “O pai 

da noiva” e “Terça Insana”; 6) Cadastro da ação Calourada Sócio-Cultural 2013; 7) I FLICAT; 8) Envio 

de membros da Associação Orquestra de Catalão para qualificação em evento da EMAC-UFG. 

 

1.19. Parceria com a Associação Orquestra de Catalão 

A CEC cadastrou um projeto que institucionaliza a parceria UFG com a Associação Orquestra de 

Catalão em 2011. Nele estão previstas a realização de cursos de extensão com professores da 

UFG/Goiânia junto a alguns membros da Orquestra, bem como o uso dos teatros do Campus e outras 

ações que potencializem e viabilizem o trabalho da Orquestra. 

Em 2012, a principal ação foi o contato com a Diretora da EMAC-UFG (Escola de Música e Artes 

Cênicas) para trazer professores dispostos a ministrar cursos de instrumentos musicais clássicos para os 

integrantes da Orquestra. Porém, somente em 2013 tivemos melhores condições de ter diálogo mais 

intenso com a EMAC e seus/as professores/as acerca do desenvolvimento de Master Classes no CAC. 

A Master Class é uma aula que ocorre em apenas um (01) dia e seu término é marcado por uma 

audição, ou seja, apresentação das peças musicais estudadas durante as aulas para o público disponível. 

Um levantamento junto à Orquestra detectou os instrumentos de que o grupo possuiria maior 

necessidade de qualificação, quais sejam: Violino, Violão Celo, Contrabaixo, Piano, Canto e Percussão. 

A Diretora da EMAC nos indicou vários de seus professores, e com as informações em mãos, de 

abril a setembro de 2013, tentamos marcar as aulas com aqueles que se colocaram disponíveis e em 

acordo com as condições por nós apresentadas para viabilizar a ação. 

A proposta feita a cada uma das pessoas contactadas foi a de que realizassem, ao menos, uma aula; 

e, no caso de haver uma disposição e uma vontade de retornar à Catalão, poderíamos estudar e viabilizar 

os combinados. Os dias sugeridos para que as aulas acontecessem foram a sexta e/ou o sábado. Como 

esperávamos viabilizar aulas de seis (06) instrumentos, consideramos que a melhor proposta seria a de 

garantir uma (01) aula por mês, com cada um dos instrumentos citados mais acima. 
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As condições disponibilizadas pela CEC para trazer os/as professores/as foram: 1) Garantia de 

Transporte Institucional, com nossos motoristas fazendo o trajeto Goiânia-Catalão-Goiânia; 2) Pagamento 

de Diárias para subsidiar alimentação e hotel dos/as convidados/as. 

Nas negociações com as pessoas contatadas, o principal critério que as fez declinar do convite 

atrelou-se ao não pagamento de cachê por parte do CAC. Também alguns/as convidados/as não aceitaram 

o convite por estarem com suas agendas lotadas na ocasião em que o receberam. 

A compreensão da CEC sempre foi a de que o referido convite estaria atrelado à uma ação 

extensionista da EMAC em parceria com o Campus Catalão, e foi nessa direção que o convite foi feito, 

motivo pelo qual não imaginávamos que o pagamento de cachês se faria imprescindível para viabilizar a 

presença dos/as convidados/as em nossa cidade. 

Como não foi possível viabilizar o Master Class em Catalão com a parceria da EMAC, não foram 

feitas adequações/alterações no cadastro inicial da Orquestra de Catalão, assinado pela Coordenadora de 

Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG e efetivado pela CEC na gestão 2011-2014. 

As mensagens trocadas e uma avaliação das tentativas de viabilizar o Projeto Master Class em 

Catalão estão registradas no Dossiê Master Class (Anexo 12). 

Outro apoio importante da CEC à Associação Orquestra de Catalão foi a viabilização da 

participação de alguns de seus membros em um evento que enfocou o violino e o violão celo, e foi 

realizado na EMAC-UFG em outubro/2013. A CEC garantiu transporte para os participantes e diárias 

(Anexo 22) para o acompanhante institucional, para que o grupo participasse de mais um momento de 

qualificação instrumental. Além disso, foram vários os momentos em que o uso do Auditório Paulo 

Perillo de Bastos foi garantido para apresentações da Orquestra, o que também é um importante apoio. 

 

1.20. Música no Campus 

O Projeto Música no Campus é um projeto da PROEC, de responsabilidade da sua Coordenação de 

Cultura, que o realiza apenas na capital do estado de Goiás. Na tentativa de fazer o projeto ocorrer 

também em Catalão, de 2011 até 2012 a CEC/CAC dialogou com o SESI, solicitando sua parceria para 

pagar os cachês, sendo que as demais responsabilidades ficariam à cargo da UFG e parceiros menores. 

Após reunião realizada em Goiânia, em fevereiro/2012, com o Diretor de Cultura do SESI, um 

representante da seção Catalão, a Coordenadora de Cultura da PROEC, a Coordenadora de Extensão e 

Cultura da CEC/CAC e um representante do Coletivo SIRIEMA, concluiu-se que a parceria seria 

inviável, pois o Diretor de Cultura do SESI se mostrou assustado com os valores dos cachês cobrados por 

artistas de renome nacional. Além disso, o SESI alegou que já apoia outros projetos da UFG em Goiânia. 

A partir de então, negociamos com a PROEC o ganho de entradas para o público de Catalão que se 

deslocasse até Goiânia para alguns dos shows do Projeto Música no Campus. A Coordenação de Extensão 

e Cultura garantiu o transporte de estudantes, funcionários, professores e inclusive pessoas da 

comunidade não-universitária, enquanto a PROEC garantiu os ingressos. 

Em 2013 foram dois os shows dos quais participamos: 1) Alceu Valença, com 26 participantes; 2) 

Milton Nascimento e Lô Borges, com 46 participantes. (Anexo 19) 

Ainda na tentativa de fazer acontecer um show do Projeto Música no Campus em Catalão, em 

setembro/2013, articulamos com a Fundação Municipal Maria das Dores Campos um contato com a 

Prefeitura Municipal de Catalão (PMC) para trazer até nós Zeca Baleiro. Num primeiro momento, houve 

um aceno positivo, motivo pelo qual fizemos uma pré-agenda com o produtor do artista, Sérgio 
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Castellani. A ideia era fazer um show comemorativo dos 30 anos do Campus Catalão. Porém, frente aos 

problemas orçamentários enfrentados pela PMC em outubro/2013, tivemos que declinar da proposta. 

 

1.21. Outdoor e Banner 30 anos 

A elaboração dos Outdoors Comemorativos dos 30 anos do CAC começou a ser feita ainda em 

2012. A ASCOM juntamente com a CEC fizeram alguns encontros para pensar a visualidade das 

comemorações dos 30 anos. Porém, o ano de 2013 foi atribulado com outras ações que acabaram 

tomando a prioridade dos encaminhamentos. Relativo aos 30 anos do Campus, a CEC preparou uma 

Exposição de Caricaturas e o Boletim Comemorativo. 

Já no fim de 2013, articulado à aprovação do processo de Deones Barros, que fará dois murais 

externos em prédios do Campus, para divulgar o patrocinador que garantirá as tintas para a efetivação dos 

murais, organizamos a confecção de 15 Outdoors a serem expostos no começo de 2014 na cidade. 

Contratamos uma Designer de Goiânia que, de posse do texto base para a elaboração dos outdoors 

(Anexo 15), criou a paisagem exposta no Anexo 18 deste Relatório. O trabalho foi executado em tempo 

relativamente curto por termos elaborado um texto que deu uma direção artística, e que a Designer Sarah 

Ottoni fez com muita competência. 

O trabalho da artista foi pago por uma empresa educativa de Catalão. Por isso, são duas as 

logomarcas divulgadas nos Outdoors como Patrocínio: Ideal Tintas e IPEC. Além disso, consta como 

realizadora a CEC/CAC/UFG. 

Como, na opinião da Equipe CEC, a Arte do Outdoor ficou muito bonita e interessante, decidiu-se 

fazer um Banner Comemorativo, que ficará exposto no Auditório Paulo de Bastos Perillo durante o ano 

todo, enquanto os Outdoors ficarão expostos em 15 pontos da cidade no período de 15/02 a 15/03/14. 

 

1.22. PROEXT 2015 

A Coordenação de Extensão e Cultura do Campus catalão mediou o processo de divulgação do 

Edital PROEXT 2015, que ocorreu em fevereiro de 2014. Em concordância com a PROEC-UFG, 

convidou os/as interessados/as em participar de duas reuniões com a pró-reitoria no intuito de apoiar a 

inscrição de ações extensionistas de proponentes de Catalão. 

Com ciência de que os processos que envolvem o PROEXT 2015 ultrapassariam a gestão 2011-

2014, a coordenadora de Extensão e Cultura iniciou contato com a coordenadora da gestão 2014-2017, 

para se inteirar do assunto e ter condições de fazer as mediações necessárias após 10 de março de 2014. 

No Anexo 17 seguem as mensagens e documentos postos em circulação para que a comunidade 

acadêmica do Campus Catalão tivesse acesso ao Edital com bastante antecedência. 

 

2. ATIVIDADES REMANESCENTES DA GESTÃO 2011-2014: 

2.1. Murais externos do artista plástico Deones Barros 

A atividade remanescente da gestão 2011-2014, no tocante à Extensão e Cultura, é a que diz 

respeito ao projeto “Cores no CAC: compondo outras visualidades”. Ainda em 2013, realizamos cadastro 

no SOLICITE de três artistas-muralistas para pintarem duas paredes externas de prédios do Campus 

Catalão, com a técnica da Aerografia. O vencedor foi o artista Deones Barros, que não desenvolveu os 

murais ainda em função de que apenas em dezembro tivemos sua proposta autorizada pela PROAD. 

Uma das paredes escolhidas pelo artista para ser pintada foi a do novo prédio da Matemática, em 

frente à Cantina da UFG. O referido prédio ainda está em vias de ter sua reforma terminada, algo que, 
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agregado ao usual período de chuvas do sudeste goiano nos meses iniciais do ano, nos induziu a marcar a 

pintura para os meses posteriores ao período de chuvas e ao término da reforma do prédio supracitado. 

Uma foto da pintura a ser efetivada está no Anexo 18 deste Relatório. O outro mural, a ser pintado na 

lateral do Bloco E, ainda precisa ser trabalhado com o artista, para que seu croqui seja rascunhado. 

 

3. AÇÕES PREVISTAS E NÃO REALIZADAS NA GESTÃO 

Este momento está embasado no relatório feito a partir das demandas postas pela Assessoria de 

Planejamento e Gestão (ASPLANGES) do Campus Catalão da UFG. Assim, anunciamos apenas aquelas 

ações previstas no Plano de Gestão 2011-2014 apresentado e aprovado no CODIC e não efetivadas. Para 

maiores detalhes, inclusive das ações previstas e realizadas pela gestão, acessar o Anexo 16. 

a) Atuar para que os espaços de participação do Campus na elaboração, implementação e avaliação 

de políticas públicas locais, regionais e nacionais sejam ampliados. 

Houve ampliação da participação da UFG nesse campo de debate, mas não foi protagonizado pela 

CEC. Não saberíamos como descrever isso, pois realmente não foi uma prioridade de trabalho dessa 

Coordenação. Citamos o NEPIE (Núcleo de Infância) que procurou o atual Secretário Municipal de 

Educação logo no início da sua gestão (abril/2013) para dizer do seu interesse em pensar/problematizar as 

políticas públicas locais de educação e também de proteção à infância. Também há alguns professores da 

Engenharia Civil que tem participado do debate do Meio Ambiente junto dessa Secretaria, mas também 

não houve protagonismo da CEC. 

b) Fomentar a criação de uma rede de articulação Intermunicipal 

Não houve movimento da CEC nessa direção, embora seja possível afirmar que há iniciativas ainda 

tímidas (mas elas existem) de projetos e programas que fazem a articulação intermunicipal. 

c) Fortalecer o Projeto UniverCidades e atuar na articulação do Campus em torno da 

implementação deste 

Esta não foi uma prioridade da CEC e, devido à eleição de outras tarefas, ela não foi trabalhada. 

 

4. AVALIAÇÃO 

Em reunião no dia 19/12/2013, a equipe CEC fez a avaliação das atividades desenvolvidas pelo 

setor no período da gestão 2011-2014. É uma compreensão geral de que a produção da Coordenação de 

Extensão e Cultura é volumosa: atendimento ao público, avaliação dos cadastros de ações orientações de 

rotinas, reuniões com várias demandas, produção e promoção artístico-cultural, produção de Boletim, 

sistematização de quase todas as tarefas, administração do site, apoio às ações de extensão/cultura com 

entrega e empréstimo de materiais, além de todo o trabalho de articulação política na UFG e na cidade. 

Ou seja, o setor produz muito, estando em constante atividade. 

Assim como no ano anterior, em 2013 a coordenadora atendeu muitos professores e algumas 

pessoas da comunidade externa com diferentes demandas, o que fortalece a política de fomento ora em 

curso. Um procedimento importante para otimizar esses diálogos foi a criação de uma agenda de 

atendimentos que conferiu melhor organização aos compromissos da coordenadora 

Muitos projetos foram apoiados de diferentes modos, conforme mostra o item 1.13. Mas, aqui, nos 

referimos especificamente ao apoio financeiro, que manteve o setor movimentado. O fomento da CEC 

continua sendo bastante positivo, pois é visível que a comunidade já criou o hábito de contar com esse 
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setor para o amparo aos seus eventos, cursos e outras ações extensionistas que dependem de material 

gráfico, pastas, canetas, certificados, etc. 

É importante registrar, assim como em 2012, que segundo os secretários e estagiários da CEC, o 

setor é frequentemente elogiado pela disponibilidade, diálogo com a comunidade interna e pela 

rapidez/eficiência com que costuma atender o público (os usuários). Isso é apontado tanto no que se refere 

à resolução de problemas no SIEC, quanto às demandas de apoio institucional à Extensão e Cultura, tais 

como fornecimento de materiais gráficos aos eventos, pagamento de algumas despesas de ações de 

extensão e cultura, dúvidas quanto ao funcionamento da extensão na UFG, diálogo com os pareceristas 

dos cursos, transparência no processo avaliativo interno do PROBEC/PROVEC, dentre outros. 

Em 2013 a equipe CEC contou com menos um funcionário, que esteve afastado para qualificação. 

Apesar disso, em várias iniciativas do setor, o referido funcionário se envolveu e trabalhou para ajudar a 

efetivar as propostas. No cotidiano, porém, inclusive pelo aumento de tarefas (SCDP, SOLICITE) e 

diminuição de pessoal, cada secretária e estagiária ficou responsável por uma tarefa específica, mesmo 

que tenhamos mantido o eixo do setor que é de que todos estejam inteirados de todos os assuntos. 

A dinâmica de trabalho inaugurada pela Coordenadora em 2011 se manteve e fortaleceu tanto em 

2012 quanto em 2013, pois apesar de cada componente do grupo ter responsabilidades mais específicas, 

todos sabem de todas as informações e costumam responder por todos os serviços prestados. As reuniões 

periódicas com o grupo, em que todos avaliam e repensam ações, demandas e possibilidades de trabalho, 

foram realizadas com menor frequência, mas sempre que realizadas, foram sistematizadas e ajudaram a 

oxigenar o grupo e fortalecê-lo. O mais importante dessa metodologia é o envolvimento que ela produz 

com o trabalho a ser desenvolvido, pois potencializa, inclusive, a capacidade de criação do grupo, seja 

para resolver pendências, seja para inventar novos caminhos e ações. 

Quanto à criação de um programa próprio de bolsas de extensão e cultura do CAC, havíamos nos 

proposto, junto ao Diretor (Professor Manoel Chaves), a pensá-lo com calma, em termos de formato, 

critérios, número inicial de bolsas, para que no fim de 2013 ou início de 2014 o edital pudesse ser 

lançado. Inclusive, contávamos com a mudança estatutária da UFG, que força a criação da Câmara de 

Extensão e Cultura no CAC, o que pode oferecer condições mais democráticas para o lançamento de um 

programa como esse. Porém, frente ao encurtamento da gestão, que se encerra com um ano de 

antecedência porque o Diretor se elegeu Vice-Reitor da UFG, a referida proposta teve de ser engavetada. 

Uma breve análise da gestão 2011/2014 aponta que a CEC cresceu muito nos últimos anos, 

complexificando suas atividades, o que coloca a demanda para que ela se mantenha com a mesma 

organização e agilidade, que redundam no bom atendimento feito por ela, tanto quanto nas boas relações 

de trabalho que estabelece com outros setores da casa. 

Também em função desse crescimento e da relativa agilidade com que os serviços são prestados, a 

CEC goza hoje de uma credibilidade que pode ser vista tanto interna quanto externamente ao Campus. 

Sobre as ações previstas no Plano de Gestão 2011-2014, o Anexo 16 deste Relatório traz um texto 

com a descrição de cada ação realizada e uma justificativa das ações não realizadas, direcionado à 

ASPLANGES do CAC/UFG. Nesse aspecto, ressalta-se que se algumas ações deixaram de ser cumpridas; 

contudo, outras tantas, não previstas em plano algum, mas forçadas pela realidade a virem à tona e 

ganharem corpo, foram efetivadas e viabilizaram um sem-número de ganhos para o setor. 

Frente a isso, e ao término da gestão 2011-2014, sugerimos que os avanços feitos pela CEC nos 

últimos anos não se reduzam a Políticas de Gestão, mas que se tornem Políticas Institucionais robustas, 

pois elas têm força para tal e é o que merecem a Extensão e a Cultura do Campus Catalão. 
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4.1. Dados Quantitativos da Coordenação de Extensão e Cultura/Campus Catalão/UFG – Ano 2013 

Este tópico pode ser compreendido com mais detalhes a partir do Anexo 20, no qual estão 

dispostos os principais dados acerca do cadastro de ações extensionistas no Campus Catalão. 

a) Número de Ações Cadastradas: 150 

b) Número de ações cadastradas por curso: 

Administração: 07 

Ciências Biológicas: 10 

Ciências Sociais: 04 

Ciências da Computação: 06 

CEC: 06 

DEPECAC: 12 

Direção: 06 

Educação Física: 08 

Enfermagem: 08 

Engenharia Civil: 22 

Engenharia de Minas: 06 

Engenharia de Produção: 02 

Física: 00 

Geografia: 05 

História: 04 

Letras: 05 

Matemática: 10 

Pedagogia: 13 

Psicologia: 11 

Química: 05 

c) Ações contempladas com Bolsas PROBEC: 15 

d) Ações aprovadas e que usaram PROVEC: 09 

e) Bolsas PROBEC: 15 

f) Alunos PROVEC: 32 

g) Ações contempladas com bolsas PROEXT: 05 

h) Número de Bolsistas PROEXT: 12 

i) Ações de extensão com bolsa permanência: 23 

j) Bolsas permanência em ações de extensão: 36 

k) Tipos de Ação: 

Curso: 13  

Evento: 64 

Prestação Serviço: 3 

Projeto: 71 

l) Áreas Temáticas:  

Comunicação: 05 

Cultura: 23 

Direitos Humanos: 05 
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Educação: 62 

Meio Ambiente: 09 

Saúde: 18 

Tecnologia: 23 

Trabalho: 06 

 

5. BALANÇO FINANCEIRO – 2013 

 

Materiais liberados para ações de Extensão e Cultura 

Pastas: 5.440 

Canetas: 4.620 

Certificados: 10.008 

Crachás: 1.860 

Folders: 1.100 

Cartazes A4: 540 

Flyers: 1.700 

Squezzes: 65 

 

Despesas com Serviços e Materiais 

6.000 canetas R$ 6.060,00 

6.000 pastas R$ 5.568,63 

Outdoors (15 unidades) R$ 8.679,84 

Grafite em quatro (04) paredes de prédios do CAC R$ 1.500,00 

Aerografia: duas (02) paredes externas prédios do CAC R$ 7.000,00 

Quadros de Caricaturas R$ 3.650,00 

Biombos R$ 7.950,00 

Camarim R$ 120,00 

Serviços de Som e Iluminação R$ 12.383,33 

Operação de som R$ 480,00 

Ônibus para eventos R$ 19.965,50 

Coffee break R$ 659,70 

Banners e faixas R$ 600,00 

Total R$ 74.617,00 

 

Despesas com Diárias e Passagens 

 

Diárias R$ 8.480,54 

Passagens R$ 500,00 

Total R$ 8.980,54 

 

Total de despesas CEC/2013 R$ 83.597,54 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 



ANEXO 1 

EDITAIS CEC/CAC 2013 

 

 
 

Catalão, 15 de fevereiro de 2013. 

 

EDITAL CEC/CAC Nº. 001/2013 

 

Seleção de ações do Campus Catalão para a primeira etapa do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura 

PROBEC 2013/2014 e Programa de Voluntários de Extensão e Cultura PROVEC 2013/2014 

 

Com base no Edital PROEC 001/2013, a Coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de 

inscrições para seleção de ações para a primeira etapa do PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO E 

CULTURA (PROBEC), conforme Resolução CONSUNI nº. 003/2008 e do PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS DE 

EXTENSÃO E CULTURA (PROVEC). 

 

1. Dos objetivos 

 

1.1 A seleção de ações neste Edital do Campus Catalão tem a finalidade de indicar as ações do Campus para a 

primeira etapa do Edital PROEC 001/2013 do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura – PROBEC 2013/2014 e 

Programa de Voluntários de Extensão e Cultura – PROVEC 2013/2014, com a finalidade de apoiar o 

desenvolvimento de ações de extensão e cultura do Campus Catalão da UFG.  

 

2. Dos proponentes 

 

2.1 Poderão ser proponentes docentes (incluindo os substitutos da Instituição e os contratados pela prefeitura de 

Catalão) e técnico-administrativos de nível superior do quadro permanente do Campus Catalão da UFG, na ativa ou 

aposentados. 

 

2.2 Somente poderão ser proponentes Coordenadores de ação de extensão e cultura do Campus Catalão que esteja 

devidamente cadastrada na PROEC/UFG. 

 

2.2.1 Entende-se como ação de extensão e cultura cadastrada na PROEC/UFG a ação tramitada na Unidade/Órgão e 

validada no Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC. 

 

2.3 Cada Coordenador poderá inscrever apenas uma ação como proponente neste edital. 

 

3. Das inscrições 

 

3.1 As inscrições – de ações já validadas no SIEC – estarão abertas no período compreendido entre 18/02/2013 e 

16/03/2013, na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão, das 8 às 17horas, sem possibilidade de 

recebimento após esse horário e data. 

 

4. Dos documentos 

 

4.1. Toda documentação para inscrição no presente Edital deve ser realizada/enviada na forma eletrônica via SIEC 

simultaneamente a sua entrega na forma impressa na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão: 

a) Cadastro, recadastro, ou retificação de ação de extensão e cultura, já aprovado(a) pelo presidente da 

Comissão de Interação com a Sociedade (CIS), pelo Diretor da Unidade e validada pela PROEC no SIEC; 

b) Inscrição eletrônica da ação no processo seletivo PROBEC/PROVEC 2013-2014, pelo coordenador da 

ação; 

c) Envio do Plano de Trabalho do Aluno Bolsista em formato PDF, por meio da transferência do arquivo 

digital na área correspondente do SIEC. O formulário modelo para o Plano de Trabalho do Aluno 

Bolsista/Voluntário pode ser encontrado no site da PROEC (www.proec.ufg.br); 

d) 3 (três) vias impressas do cadastro, recadastro ou retificação da ação de extensão e cultura; 
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e) 3 (três) vias impressas do Plano de Trabalho do Aluno Bolsista. 

 

4.2 Em caso de recadastro de ação de extensão e cultura, deverão ser entregues 3 (três) vias do relatório final 

referente ao ano anterior, já aprovado pela Unidade no SIEC. 

 

4.3 Ações contempladas em editais anteriores do PROBEC/PROVEC deverão apresentar o relatório final do 

Bolsista/Voluntário e comprovação de apresentação em evento, conforme exigido nos respectivos editais, sob pena 

de cancelamento da Bolsa 2013/2014. 

 

4.4 A documentação de indicação do Bolsista e Voluntário das ações contempladas deverá ser entregue na forma 

impressa, devidamente assinada, na CEC para que seja encaminhada a PROEC, conforme Seção 6.6 deste edital. 

 

5. Das condições exigidas para a participação no PROBEC e no PROVEC 

 

5.1 Quanto ao aluno: 

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFG; 

b) Apresentar média global igual ou maior que 6,0 (seis) no extrato acadêmico ou não ter tido reprovação em 

disciplina no segundo semestre de 2012; 

c) Bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC deverão ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às 

atividades referentes ao cumprimento do Plano de Trabalho; 

d) No caso de Bolsa PROBEC, não ter vínculo empregatício ou possuir outra Bolsa, de qualquer natureza; 

e) Se foi Bolsista/Voluntário por Edital PROBEC/PROVEC anterior, poderá concorrer desde que tenha cumprido 

todas as exigências daquele Edital; 

f) Responsabilizar-se, através de Carta Compromisso, a: 

1- realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho a partir da concessão da Bolsa ou início das 

atividades como voluntário; 

2- em caso de PROBEC, apresentar seu trabalho na XII Mostra de Extensão e Cultura da UFG no XI 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Conpeex 2014; 

3- em caso de PROVEC, apresentar seu trabalho ou ser co-autor de trabalho apresentado na XII Mostra 

de Extensão e Cultura da UFG no XI Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Conpeex 2014; 

4- apresentar relatório final das atividades e cópia do certificado de apresentação do trabalho no Conpeex 

2014 no caso do PROBEC ou de co-autoria na publicação do trabalho nos anais do evento, no caso do 

PROVEC. 

 

5.2 – Quanto ao Coordenador: 

 

a) Não estar licenciado ou afastado da UFG, a qualquer título, no período da execução da ação; 

b) Estar em dia com todos os relatórios de ações cadastradas na PROEC, independentemente de terem 

sido ou não contemplados nos editais do PROBEC/PROVEC; 

c) Comprometer-se, através de Carta Compromisso, a: 

1- orientar e acompanhar o Aluno Bolsista/Voluntário nas distintas fases do trabalho, incluindo a 

elaboração dos relatórios e a apresentação dos resultados no Conpeex 2014; 

2- entregar na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão a freqüência mensal do 

Aluno Bolsista até o dia 24 de cada mês; 

3- entregar na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão o atestado de frequência 

total do(s) Aluno(s) PROVEC ao término do período de voluntariado; 

4- apresentar o relatório parcial ou final da ação até o dia 31/dezembro de cada ano em que a ação 

se desenvolveu. 

5- O coordenador que desejar que as informações sobre a ação executada constem no 

RADOC/SICAD deve apresentar o relatório parcial ou final observando-se as datas do SICAD 

2013. 

 

5.2.1. É facultado aos coordenadores de ações de extensão e cultura do Campus Catalão, com ações contempladas 

no presente Edital, optar pela apresentação dos trabalhos dos alunos Bolsistas/Voluntários em evento institucional 

organizado pelo próprio campus, desde que equivalente ao Conpeex 2014. 

 

5.2.2 A aceitação de apresentações em outros eventos institucionais ficará condicionada à avaliação da PROEC. 

 

5.3 Quanto ao cadastro, retificação ou recadastro da ação de extensão e cultura: 
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a) Ser elaborado(a) online no Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC, acessível pelo Portal 

UFGNET (https://sistemas.ufg.br/PORTAL/arquivos/login.php); 

b) Ter sido aprovado(a) pela Unidade/Órgão no SIEC, conforme Resolução CONSUNI 003/2008; 

c) Vigorar, no mínimo, durante todo o período de concessão do PROBEC/PROVEC; 

d) Possuir Carga Horária Total anual maior ou igual a 960horas, equivalente às 20 horas semanais 

desenvolvidas pelo Bolsista, em 12 meses de trabalho. 

 

5.4 Quanto ao plano de trabalho do Aluno Bolsista/Voluntário: 

a) Demonstrar que está vinculado à ação de extensão e cultura proposta; 

b) Ser aprovado e assinado pelo Coordenador da ação; 

c) Demonstrar viabilidade de execução no período de vigência do PROBEC/PROVEC. 

 

6. Do processo de seleção  

 

6.1 O processo de seleção será feito em uma etapa, na qual serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas, o que significa 

que serão selecionadas 4 (quatro) ações de extensão e cultura. 

 

6.1.1 A indicação das ações a serem contempladas com as Bolsas PROBEC será realizada pela Comissão de 

Avaliação da CEC/CAC e referendada pelo Conselho Diretor do Campus Catalão. 

 

6.1.2 A nota mínima para que uma ação seja classificada nesta primeira etapa é de 7,0 pontos. 

 

6.1.3 A indicação das ações selecionadas nesta primeira etapa deverá ser feita pelo Diretor do Campus Catalão, no 

SIEC, até as 23h59min do dia 17/04/2013. 

 

6.2 Ações já indicadas na primeira etapa pelo Campus Catalão para Bolsas PROBEC/PROVEC 2013-2014 não 

poderão concorrer na segunda etapa. 

 

6.3 A Comissão de Avaliação realizará o julgamento e a classificação final das ações, considerando os mesmos 

critérios a serem utilizados no Edital PROEC 001/2013, dispostos a seguir: 

 

Critérios Pontuação 

Natureza acadêmica de Extensão e/ou Cultura 

A extensão, como função básica da universidade, deve ser entendida como o processo educativo, 

cultural e científico que busca articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a 

relação integradora e transformadora entre a universidade e a sociedade. 

- Entende-se por extensão toda atividade que envolva: a participação da comunidade acadêmica 

(servidores e discentes), como principal realizadora das atividades; a relação com a produção e/ou 

sistematização do conhecimento, associados a um caráter social, artístico, educativo ou de 

transferência tecnológica para a comunidade não acadêmica; a relação com a produção e/ou 

disseminação da cultura associada a um caráter educativo em prol da sociedade como um todo. 

-  Entende-se por cultura as manifestações e obras materiais e imateriais do espírito humano. 

Compreendem, dentre outras, as seguintes áreas: artes visuais, cinema e vídeo, arquitetura, design, 

música, artes cênicas, literatura, produções de software, audiovisuais e multimídia e patrimônio 

cultural. 

eliminatório 

Cumprimento dos procedimentos de cadastro via SIEC, de apresentação de relatórios junto à 

PROEC, de garantia de carga-horária anual igual ou superior a 960h e de período de execução da 

ação compatível com o período de concessão do PROBEC/PROVEC. 

eliminatório 

Relevância da proposta demonstrada na justificativa 

 Impacto social, pela ação transformadora sobre problemas sociais, contribuição à inclusão 

de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimento e à ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o 

acesso à arte, cultura e a ao processo de formação e de qualificação; 

 Produtividade em projetos artísticos e culturais; 

 Relação bilateral com os outros setores da sociedade, pela interação do conhecimento e 

experiência acumulados na academia com o saber popular e pela articulação com 

organizações de outros setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas 

de parcerias institucionais; 

 Contribuição na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas 

prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional. 

0 a 3 
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Coerência entre objetivos e metodologia 

Os objetivos devem demonstrar a transformação que a ação pretende alcançar. A metodologia deve 

evidenciar as atividades propostas, os métodos e procedimentos pelos quais os resultados serão 

alcançados. Devem-se estabelecer relações consistentes entre os objetivos e a metodologia, 

considerando-se a natureza de cada tipo de ação, que pode ser curso, evento, prestação de serviço 

ou projeto. A carga horária total da ação deve ser compatível, no mínimo, com a carga horária 

mínima do bolsista (960 horas), podendo ser maior dependendo das especificidades da ação. O 

cronograma de atividades deve abranger o período de vigência da bolsa, devendo a ação ocorrer no 

mínimo de 05/08/2013 a 04/08/2014. 

0 a 3 

Plano de trabalho do bolsista 

Elaborado em formulário à parte disponível na página da PROEC, apresenta as atividades a serem 

realizadas pelo bolsista que contribuirão para a sua formação acadêmica. Demonstra também a 

necessidade da participação do aluno na execução das atividades propostas na ação durante o 

período de vigência da bolsa. A carga horária de atividades do bolsista deve ser compatível com 20 

horas semanais, no período de 12 meses (960 horas). 

0 a 3 

Acompanhamento e Avaliação  

Metodologia proposta para acompanhamento dos resultados e para avaliação da eficácia da ação 

quanto ao atendimento dos objetivos. Apresenta-se aqui como a equipe se propõe a evidenciar o 

sucesso na obtenção dos objetivos esperados. A eficácia relaciona-se aos resultados a serem obtidos 

pela ação, num determinado período de tempo. Para cada objetivo enunciado, a ação deve 

identificar os indicadores quantitativos e qualitativos dos resultados esperados, assim como os 

meios de verificação, respeitando-se as especificidades de cada área de conhecimento. Deve-se, 

neste campo, apresentar detalhes de questionários, aferições e freqüência de avaliação dos 

indicadores que evidenciarão o sucesso da ação. 

0 a 1 

 

6.4 A distribuição das Bolsas PROBEC obedecerá aos pedidos contemplados por ordem de classificação, até a 

seleção das 100 ações contempladas com Bolsas. 

 

6.5 Após a seleção das 4 (quatro) ações contempladas com Bolsa PROBEC nesta etapa interna do Campus Catalão, 

as ações inscritas no SIEC que não foram selecionadas serão automaticamente direcionadas para concorrer na 

segunda etapa do processo seletivo PROBEC/PROVEC, conforme Edital PROEC n. 001/2013. 

 

6.5.1 Não há transferência de pontuação da primeira para a segunda etapa do processo seletivo PROBEC/PROVEC, 

sendo que na primeira etapa, realizada no Campus Catalão, a Comissão Avaliadora é constituída e dirigida pela 

CEC, conforme o presente Edital, e na segunda etapa, a Comissão Avaliadora é composta e dirigida pela PROEC, 

conforme Edital PROEC n.001/2013. 

 

6.6 A indicação do Bolsista PROBEC e/ou do(s) Voluntário(s) PROVEC no caso das ações selecionadas nas duas 

etapas deverá ser entregue à CEC/CAC entre os dias 18/06/2013 e 24/06/2013 acompanhada das informações 

bancárias e dos seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (formulário próprio e atualizado disponível em www.proec.ufg.br), assinada pelo 

Coordenador e pelo Bolsista/Voluntário; 

b) Cópia do cabeçalho de extrato da conta bancária pessoal do bolsista (excluir as informações referentes 

as transações financeiras), preferencialmente no Banco Santander S.A., apenas para bolsista PROBEC; 

c) Cópia do CPF e do RG do bolsista PROBEC /voluntário PROVEC; 

d) Currículo Lattes atualizado do Aluno; 

e) Histórico Acadêmico do Aluno devidamente atualizado; 

f) Declaração de compromisso do Aluno quanto ao desenvolvimento do trabalho e da carga horária 

(formulário próprio disponível em www.proec.ufg.br); 

g) Comprovante de matrícula de 2013. 

 

6.6.1 Ações que não fizerem a indicação dos bolsistas e/ou voluntários respeitando a documentação e os prazos do 

item 6.6 serão excluídas do programa PROBEC/PROVEC. 

 

7. Das Bolsas PROBEC e Voluntariados PROVEC 

 

7.1 O número de Bolsas PROBEC referente a presente etapa, distribuído neste edital, é 4 (quatro); 

 

7.2 O valor da Bolsa será de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensais; 
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7.3 Cada ação contemplada no PROBEC poderá indicar, além do aluno bolsista PROBEC, até no máximo 5 (cinco) 

alunos voluntários PROVEC, respeitando-se o prazo estabelecido no item 6.6 deste Edital e a disponibilidade de 20 

horas semanais de trabalho do bolsista e de cada voluntário. 

 

7.4 Cada ação contemplada no PROVEC poderá indicar até, no máximo, 5 (cinco) alunos voluntários, respeitando-

se o prazo estabelecido no item 6.6 deste Edital e a disponibilidade de 20 horas semanais de trabalho de cada 

voluntário. 

 

7.3 O período de concessão será de 12 (doze) meses, compreendendo o período letivo de 5 de agosto de 2013 a 4 de 

agosto de 2014;  

 

7.4 O Coordenador poderá proceder à substituição do Bolsista/Voluntário, mediante justificativa, desde que o novo 

Bolsista/Voluntário atenda às exigências deste Edital;  

 

7.5 Em caso de Bolsista/Voluntário em último período, a substituição é permitida, desde que o novo Bolsista/ 

Voluntário atenda às exigências deste Edital;  

 

8. Do Relatório final das atividades do Bolsista/Voluntário  

 

8.1 Deverão ser entregues um relatório para cada aluno PROBEC e um relatório único para todos os alunos 

PROVEC de cada ação. Os relatórios deverão ser assinados por todos os alunos que constarem como autor/co-autor, 

e inclusive pelo professor orientador, mesmo que este não conste como co-autor do documento. 

 

8.2 O Relatório final deverá ser apresentado na forma de resumo expandido com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 

5 (cinco) páginas, contendo os seguintes elementos:  

 

 Título  

 Nomes dos autores (unidade acadêmica/órgão e endereço eletrônico – como nota de fim de texto) 

 Palavras-chave (no máximo quatro)  

 Justificativa/Base teórica  

 Objetivos  

 Metodologia  

 Resultados, Discussão  

 Conclusões  

 Referências Bibliográficas  

 Fonte financiadora (caso houver)  

 

8.3 Os nomes dos autores devem vir completos, sendo o último nome em letras maiúsculas e em negrito. Se o 

primeiro autor for o bolsista, o nome do aluno bolsista vem em primeiro lugar, seguido do nome dos colaboradores e 

do nome do orientador por último. Ex.: PARANHOS, Ricardo da Silva; COSTA, Soraia da; PIOCHON, Enilde 

Ferreira.  

 

8.4 Os resumos expandidos devem ser revisados pelo coordenador da ação de extensão e cultura tema do relatório.  

 

8.5 A autoria da revisão do relatório deverá constar no rodapé da primeira página do resumo, em fonte reduzida, 

com os dizeres: “Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (informar o código da 

ação): nome do coordenador (nome do coordenador da ação)”.  

 

8.6 Não serão aceitos resumos sem a indicação da revisão feita pelo coordenador da ação, nem sem a indicação do 

código de cadastro das ações, que podem ser obtidos no item “Ações Cadastradas” do menu no site da PROEC 

(www.proec.ufg.br). 

 

8.7 A referência bibliográfica deverá estar de acordo com as normas ABNT-NBR 6023 de agosto de 2002. 

  

8.8 As citações no texto deverão ser feitas de acordo com as normas ABNT-NBR 10520 de julho de 2002.  

 

8.9 Os resumos deverão ser digitados com fonte Arial 12, espaço 1,5 entre linhas, folha A4, em área com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5cm.  

 

8.10 Um arquivo exemplo para a elaboração do relatório pode ser obtido no item “Documentos” do menu no site da 

PROEC (www.proec.ufg.br). 

http://www.proec.ufg.br/
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8.11 O arquivo deve ser enviado no formato PDF sem senha, para que possa ser visualizado e incluído em anais de 

evento institucional.  

 

8.12 O relatório final de Bolsista/Voluntário deverá ser submetido, sem alterações, para apresentação na XII Mostra 

de Extensão e Cultura, no Conpeex 2014, ou evento equivalente, conforme seções 5.1 e 5.2.  

 

9. Do calendário de Seleção do Campus Catalão para a primeira etapa do PROBEC / PROVEC – 2013/2014 

 

9.1. O processo de seleção deverá seguir o seguinte calendário:  

 

15/02/2013 Publicação do Edital;  

 

18/02/2013 Início das inscrições de ações com pedidos de PROBEC;  

 

16/03/2013 Término das inscrições de ações; 

 

19/03/2013 Inicio dos trabalhos da Comissão de Avaliação; 

 

27/03/2013 Entrega do relatório final da Comissão de Avaliação à CEC/CAC; 

 

01/04/2013 Publicação dos resultados com os nomes das ações selecionadas pela Comissão de Avaliação para o 

PROBEC e o PROVEC na primeira etapa regida por este Edital; 

 

18/06/2013 Início da entrega dos dados bancários dos bolsistas e da documentação dos bolsistas e dos voluntários. 

 

26/06/2013 Data limite para a entrega dos dados bancários dos bolsistas e a documentação dos bolsistas e dos 

voluntários. 

 

05/08/2013 Início das atividades dos bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC. 

 

30/08/2013 Término do prazo para apresentar relatório final das atividades do bolsista / voluntário e certificado de 

apresentação de trabalho em evento, no caso de bolsistas PROBEC e co-autoria de trabalho apresentado em evento, 

no caso de voluntários PROVEC contemplados no Programa PROBEC/PROVEC 2012-2013. 

 

04/08/2014 Término das atividades dos bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC. 

 

08/08/2014 Término do prazo para apresentar relatório final das atividades do bolsista/voluntário. 

 

07/11/2014 Término do prazo para apresentar o certificado de apresentação do trabalho no Conpeex 2014, ou evento 

equivalente no Campus Catalão. 

 

9.2. A não apresentação do trabalho no Conpeex 2014, ou seu equivalente no Campus Catalão, implicará na 

impossibilidade de o Coordenador e o aluno participarem do PROBEC/PROVEC 2014-2015 e PROVEC 2014-

2015. 

 

9.3 A apresentação no Conpeex no caso de Bolsista e a co-autoria, no caso de Voluntário, serão exigidas para apenas 

um dos alunos envolvidos na substituição, a critério do coordenador da ação. 

 

9.4 Em caso de substituição, a certificação fará referência à carga horária cumprida pelo aluno substituído e pelo 

aluno que substituiu, respectivamente, de acordo com a freqüência apresentada mensalmente à PROEC, no caso de 

bolsistas, e com a frequência atestada pelo coordenador ao término da ação, no caso de voluntários. 

 

9.5 A falta do envio da freqüência do bolsista/voluntário à PROEC até o primeiro dia útil de cada mês, acarretará o 

não pagamento da bolsa e poderá implicar no cancelamento da ação no programa.  

 

10. Das disposições gerais 

 

10.1 Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do prazo estabelecido neste 

Edital. 
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10.2 A Bolsa concedida não implica em vínculo empregatício. 

 

10.3 Caso a ação apresentada envolva recursos financeiros, o proponente deverá procurar adequá-lo à Resolução 

CONSUNI nº 09/2006 que regulamenta a prestação de serviços remunerados na UFG, em tempo hábil. 

 

10.4 As informações bancárias – PROBEC e a documentação do Aluno Bolsista/Voluntário selecionado neste Edital 

– deverão ser entregues à PROEC até o dia 28/06/2013, sob pena de exclusão do programa PROBEC/PROVEC. 

 

10.5 Haverá desclassificação de ações sempre que for observada alguma irregularidade no processo de inscrição. 

 

10.6 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão procurar a CEC/CAC, a quem 

cabe conduzir todo o processo de seleção nesta primeira etapa. 

 

10.7 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão/UFG 
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Catalão, 20 de dezembro de 2013. 

 

EDITAL CEC/CAC Nº. 002/2013 

 

Seleção de ações do Câmpus Catalão para a primeira etapa do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura 

PROBEC 2014/2015 e Programa de Voluntários de Extensão e Cultura PROVEC 2014/2015 

 

Com base no Edital PROEC 002/2013, a Coordenadora de Extensão e Cultura do Câmpus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás, no uso de suas atribuições legais, torna público o presente Edital de abertura de 

inscrições para seleção de ações para a primeira etapa do PROGRAMA DE BOLSAS DE EXTENSÃO E 

CULTURA (PROBEC), conforme Resolução CONSUNI nº. 003/2008 e do PROGRAMA DE VOLUNTÁRIOS DE 

EXTENSÃO E CULTURA (PROVEC). 

 

1. Dos objetivos 

 

1.1 A seleção de ações neste Edital do Campus Catalão tem a finalidade de indicar as ações do Campus para a 

primeira etapa do Edital PROEC 002/2013 do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura – PROBEC 2014/2015 e 

Programa de Voluntários de Extensão e Cultura – PROVEC 2014/2015, com a finalidade de apoiar o 

desenvolvimento de ações de extensão e cultura do Campus Catalão da UFG.  

 

2. Dos proponentes 

 

2.1 Poderão ser proponentes docentes (incluindo os substitutos da Instituição e os contratados pela prefeitura de 

Catalão) e técnico-administrativos de nível superior do quadro permanente do Campus Catalão da UFG, na ativa ou 

aposentados. 

 

2.2 Somente poderão ser proponentes Coordenadores de ação de extensão e cultura do Campus Catalão que esteja 

devidamente cadastrada na PROEC/UFG. 

 

2.2.1 Entende-se como ação de extensão e cultura cadastrada na PROEC/UFG a ação tramitada na Unidade/Órgão e 

validada no Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC. 

 

2.3 Cada Coordenador poderá inscrever apenas uma ação como proponente neste edital. 

 

3. Das inscrições 

 

3.1 As inscrições – de ações já validadas no SIEC – estarão abertas no período compreendido entre 24/02/2014 e 

21/03/2014, na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão, das 8 às 17horas, sem possibilidade de 

recebimento após esse horário e data. 

 

4. Dos documentos 

 

4.1. Toda documentação para inscrição no presente Edital deve ser realizada/enviada na forma eletrônica, via SIEC, 

e entregue na forma impressa na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão: 

a) Cadastro, recadastro, ou retificação de ação de extensão e cultura, já aprovado(a) pelo presidente da 

Comissão de Interação com a Sociedade (CIS), pelo Diretor da Unidade e validada pela PROEC no SIEC; 

b) Inscrição eletrônica da ação no processo seletivo PROBEC/PROVEC 2014-2015, pelo coordenador da 

ação; 

c) Envio do Plano de Trabalho do Aluno Bolsista em formato PDF, por meio da transferência do arquivo 

digital na área correspondente do SIEC. O formulário modelo para o Plano de Trabalho do Aluno 

Bolsista/Voluntário pode ser encontrado no sítio da PROEC (www.proec.ufg.br); 

d) 3 (três) vias impressas do cadastro, recadastro ou retificação da ação de extensão e cultura; 

e) 3 (três) vias impressas do Plano de Trabalho do Aluno Bolsista. 

 

4.2 Em caso de recadastro de ação de extensão e cultura, deverão ser entregues 3 (três) vias do relatório final 

referente ao ano anterior, já aprovado pela Unidade no SIEC. 
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4.3 Ações que tenham sido contempladas em editais anteriores do PROBEC/PROVEC deverão apresentar o 

relatório final do Bolsista/Voluntário e comprovação de apresentação em evento, conforme exigido nos respectivos 

editais, sob pena de cancelamento da Bolsa 2014/2015. 

 

4.4 A documentação de indicação do Bolsista e Voluntário das ações contempladas deverá ser entregue na forma 

impressa, devidamente assinada, na CEC para que seja encaminhada a PROEC, conforme Seção 6.8 deste edital. 

 

5. Das condições exigidas para a participação no PROBEC e no PROVEC 

 

5.1 Quanto ao aluno: 

 

a) Estar regularmente matriculado em curso de graduação da UFG; 

b) Apresentar média global igual ou maior que 6,0 (seis) no extrato acadêmico, ou não ter reprovação em disciplina 

no semestre encerrado imediatamente anterior à data da apresentação de sua documentação para o 

PROBEC/PROVEC;  

Parágrafo único – Alunos ingressantes, cursando o primeiro período, podem ser indicados para o 

PROBEC/PROVEC, sendo estes dispensados das exigências deste item; 

c) Bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC deverão ter disponibilidade para dedicar 20 horas semanais às 

atividades referentes ao cumprimento do Plano de Trabalho; 

d) No caso de Bolsa PROBEC, não ter vínculo empregatício ou possuir outra Bolsa, de qualquer natureza; 

e) Se foi Bolsista/Voluntário por Edital PROBEC/PROVEC anterior, poderá concorrer desde que tenha cumprido 

todas as exigências daquele Edital; 

f) Responsabilizar-se, através de Carta Compromisso, a: 

1- realizar as atividades dispostas no Plano de Trabalho a partir da concessão da Bolsa ou início das 

atividades como voluntário; 

2- em caso de PROBEC, apresentar seu trabalho na XIII Mostra de Extensão e Cultura da UFG no XII 

Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Conpeex 2015; 

3- em caso de PROVEC, apresentar seu trabalho ou ser co-autor de trabalho apresentado na XIII Mostra 

de Extensão e Cultura da UFG no XII Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, Conpeex 2015; 

4- apresentar relatório final das atividades e cópia do certificado de apresentação do trabalho no Conpeex 

2015 no caso do PROBEC ou de co-autoria na publicação do trabalho nos anais do evento, no caso do 

PROVEC. 

 

5.2 – Quanto ao Coordenador: 

 

a) Não estar licenciado ou afastado da UFG, a qualquer título, no período da execução da ação; 

b) Estar em dia com todos os relatórios de ações cadastradas na PROEC, independentemente de terem 

sido ou não contemplados nos editais do PROBEC/PROVEC; 

c) Comprometer-se, através de Carta Compromisso, a: 

1- orientar e acompanhar o Aluno Bolsista/Voluntário nas distintas fases do trabalho, incluindo a 

elaboração dos relatórios e a apresentação dos resultados no Conpeex 2015; 

2- entregar na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão a frequência mensal do 

Aluno Bolsista até o dia 24 de cada mês; 

3- entregar na Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão o atestado de frequência 

total do(s) Aluno(s) PROVEC ao término do período de voluntariado; 

4- apresentar o relatório parcial ou final da ação até o dia 31/dezembro de cada ano em que a ação 

se desenvolveu. 

5- O coordenador que desejar que as informações sobre a ação executada constem no 

RADOC/SICAD deve apresentar o relatório parcial ou final observando-se as datas do SICAD 

2014. 

 

5.2.1. É facultado aos coordenadores de ações de extensão e cultura do Campus Catalão, com ações contempladas 

no presente Edital, optar pela apresentação dos trabalhos dos alunos Bolsistas/Voluntários em evento institucional 

organizado pelo próprio campus, desde que equivalente ao Conpeex 2015. 

 

5.2.2 A aceitação de apresentações em outros eventos institucionais ficará condicionada à avaliação da PROEC. 

 

5.3 Quanto ao cadastro, retificação ou recadastro da ação de extensão e cultura: 

a) Ser elaborado(a) online no Sistema de Informação de Extensão e Cultura – SIEC, acessível pelo Portal 

UFGNET (https://sistemas.ufg.br/PORTAL/arquivos/login.php); 
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b) Ter sido aprovado(a) pela Unidade/Órgão no SIEC, conforme Resolução CONSUNI 003/2008; 

c) Vigorar, no mínimo, durante todo o período de concessão do PROBEC/PROVEC; 

d) Possuir Carga Horária Total anual maior ou igual a 960horas, equivalente às 20 horas semanais 

desenvolvidas pelo Bolsista, em 12 meses de trabalho. 

 

5.4 Quanto ao plano de trabalho do Aluno Bolsista/Voluntário: 

a) Demonstrar que está vinculado à ação de extensão e cultura proposta; 

b) Ser aprovado e assinado pelo Coordenador da ação; 

c) Demonstrar viabilidade de execução no período de vigência do PROBEC/PROVEC. 

 

6. Do processo de seleção  

 

6.1 O processo de seleção será feito em uma etapa, na qual serão disponibilizadas 4 (quatro) bolsas, o que significa 

que serão selecionadas 4 (quatro) ações de extensão e cultura. 

 

6.1.1 A indicação das ações a serem contempladas com as Bolsas PROBEC será realizada pela Comissão de 

Avaliação da CEC/CAC e referendada pelo Conselho Diretor do Campus Catalão. 

 

6.1.2 A nota mínima para que uma ação seja classificada nesta primeira etapa é de 7,0 pontos. 

 

6.1.3 A indicação das ações selecionadas nesta primeira etapa deverá ser feita pelo Diretor do Campus Catalão, no 

SIEC, até as 23h59min do dia 18/04/2014. 

 

6.1.3.1 O diretor do Câmpus Catalão só poderá indicar as ações que já estiverem validadas no SIEC e inscritas para 

o processo seletivo PROBEC/PROVEC 2014-2015. 

 

6.2 Ações já indicadas na primeira etapa pelo Câmpus Catalão para Bolsas PROBEC/PROVEC 2014-2015 não 

poderão concorrer na segunda etapa. 

 

6.2.1 Os coordenadores de ações indicadas pelo Câmpus Catalão na primeira etapa deverão indicar os alunos 

Bolsistas e Voluntários, observados a documentação e prazos exigidos na Seção 6.8, sob pena de cancelamento da 

bolsa. 

 

6.3 A Comissão de Avaliação realizará o julgamento e a classificação final das ações, considerando os mesmos 

critérios a serem utilizados no Edital PROEC 002/2013, dispostos a seguir: 

 

Critérios  Pontuação 

Natureza acadêmica de Extensão e/ou Cultura 

A extensão, como função básica da universidade, deve ser entendida como o processo educativo, 

cultural e científico que busca articular o ensino e a pesquisa de forma indissociável, viabilizando a 

relação integradora e transformadora entre a universidade e a sociedade. 

- Entende-se por extensão toda atividade que envolva: a participação da comunidade acadêmica 

(servidores e discentes), como principal realizadora das atividades; a relação com a produção e/ou 

sistematização do conhecimento, associados a um caráter social, artístico, educativo ou de 

transferência tecnológica para a comunidade não acadêmica; a relação com a produção e/ou 

disseminação da cultura associada a um caráter educativo em prol da sociedade como um todo. 

- Entende-se por cultura as manifestações e obras materiais e imateriais do espírito humano. 

Compreendem, dentre outras, as seguintes áreas: artes visuais, cinema e vídeo, arquitetura, design, 

música, artes cênicas, literatura, produções de software, audiovisuais e multimídia e patrimônio 

cultural. 

eliminatório 

Cumprimento dos procedimentos de cadastro via SIEC, de apresentação de relatórios junto à 

PROEC, de garantia de carga-horária anual igual ou superior a 960h e de período de execução da 

ação compatível com o período de concessão do PROBEC/PROVEC. 

eliminatório 

Relevância da proposta demonstrada na justificativa 

 Impacto social, pela ação transformadora sobre problemas sociais, contribuição à inclusão 

de grupos sociais, ao desenvolvimento de meios e processos de produção, inovação e 

transferência de conhecimento e à ampliação de oportunidades educacionais, facilitando o 

acesso à arte, cultura e a ao processo de formação e de qualificação; 

 Produtividade em projetos artísticos e culturais; 

 Relação bilateral com os outros setores da sociedade, pela interação do conhecimento e 

experiência acumulados na academia com o saber popular e pela articulação com 

0 a 3 
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organizações de outros setores da sociedade, com vistas ao desenvolvimento de sistemas de 

parcerias institucionais; 

 Contribuição na formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas 

prioritárias ao desenvolvimento regional e nacional. 

Coerência entre objetivos e metodologia 

Os objetivos devem demonstrar a transformação que a ação pretende alcançar. A metodologia deve 

evidenciar as atividades propostas, os métodos e procedimentos pelos quais os resultados serão 

alcançados. Devem-se estabelecer relações consistentes entre os objetivos e a metodologia, 

considerando-se a natureza de cada tipo de ação, que pode ser curso, evento, prestação de serviço ou 

projeto. A carga horária total da ação deve ser compatível, no mínimo, com a carga horária mínima 

do bolsista (960 horas), podendo ser maior dependendo das especificidades da ação. O cronograma 

de atividades deve abranger o período de vigência da bolsa, devendo a ação ocorrer no mínimo de 

01/08/2014 a 31/07/2015. 

0 a 3 

Plano de trabalho do bolsista 

Elaborado em formulário à parte disponível na página da PROEC, apresenta as atividades a serem 

realizadas pelo bolsista que contribuirão para a sua formação acadêmica. Demonstra também a 

necessidade da participação do aluno na execução das atividades propostas na ação durante o período 

de vigência da bolsa. A carga horária de atividades do bolsista deve ser compatível com 20 horas 

semanais, no período de 12 meses (960 horas). 

0 a 3 

Acompanhamento e Avaliação  

Metodologia proposta para acompanhamento dos resultados e para avaliação da eficácia da ação 

quanto ao atendimento dos objetivos. Apresenta-se aqui como a equipe se propõe a evidenciar o 

sucesso na obtenção dos objetivos esperados. A eficácia relaciona-se aos resultados a serem obtidos 

pela ação, num determinado período de tempo. Para cada objetivo enunciado, a ação deve identificar 

os indicadores quantitativos e qualitativos dos resultados esperados, assim como os meios de 

verificação, respeitando-se as especificidades de cada área de conhecimento. Deve-se, neste campo, 

apresentar detalhes de questionários, aferições e frequência de avaliação dos indicadores que 

evidenciarão o sucesso da ação. 

0 a 1 

 

6.4. Na segunda etapa de seleção do PROBEC/PROVEC, cada Coordenador lotado em Unidade ou Órgão poderá 

concorrer com uma ação, na razão de uma solicitação por ação.  

 

6.5 Após a seleção das 4 (quatro) ações contempladas com Bolsa PROBEC nesta etapa interna do Câmpus Catalão, 

as ações inscritas no SIEC que não foram selecionadas serão automaticamente direcionadas para concorrer na 

segunda etapa do processo seletivo PROBEC/PROVEC, conforme Edital PROEC n. 002/2013. 

 

6.5.1 Não há transferência de pontuação da primeira para a segunda etapa do processo seletivo PROBEC/PROVEC, 

sendo que na primeira etapa, realizada no Campus Catalão, a Comissão Avaliadora é constituída e dirigida pela 

CEC, conforme o presente Edital, e na segunda etapa, a Comissão Avaliadora é composta e dirigida pela PROEC, 

conforme Edital PROEC n.002/2013. 

 

6.6 A distribuição das Bolsas PROBEC obedecerá aos pedidos contemplados por ordem de classificação, até a 

seleção das 100 ações contempladas com Bolsas.  

 

6.7 Após a seleção das ações contempladas com Bolsa PROBEC, todas as ações que obtiverem pontuação acima de 

7,0 serão selecionadas para o PROVEC. 

 

6.8 A indicação do Bolsista PROBEC e/ou do(s) Voluntário(s) PROVEC no caso das ações selecionadas nas duas 

etapas deverá ser entregue à CEC/CAC entre os dias 17/06/2014 e 27/06/2014 acompanhada das informações 

bancárias e dos seguintes documentos: 

a) Ficha de Inscrição (formulário próprio e atualizado disponível em www.proec.ufg.br), assinada pelo 

Coordenador e pelo Bolsista/Voluntário; 

b) Cópia do cabeçalho de extrato da conta bancária pessoal do bolsista (excluir as informações referentes 

as transações financeiras), preferencialmente no Banco Santander S.A., apenas para bolsista PROBEC; 

c) Cópia do CPF e do RG do bolsista PROBEC /voluntário PROVEC; 

d) Currículo Lattes atualizado do Aluno; 

e) Histórico Acadêmico do Aluno devidamente atualizado; 

f) Declaração de compromisso do Aluno quanto ao desenvolvimento do trabalho e da carga horária 

(formulário próprio disponível em www.proec.ufg.br); 

g) Comprovante de matrícula de 2014. 
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6.8.1 Ações que não fizerem a indicação dos bolsistas e/ou voluntários respeitando a documentação e os prazos do 

item 6.8 serão excluídas do programa PROBEC/PROVEC. 

 

7. Das Bolsas PROBEC e Voluntariados PROVEC 

 

7.1 O número de Bolsas PROBEC referente a presente etapa, distribuído neste edital, é 4 (quatro); 

 

7.2 O valor da Bolsa será de R$ 400,00 (Quatrocentos Reais) mensais; 

 

7.3 Cada ação contemplada no PROBEC poderá indicar, além do aluno bolsista PROBEC, até no máximo 5 (cinco) 

alunos voluntários PROVEC, respeitando-se o prazo estabelecido no item 6.8 deste Edital e a disponibilidade de 20 

horas semanais de trabalho do bolsista e de cada voluntário. 

 

7.4 Cada ação contemplada no PROVEC poderá indicar até, no máximo, 5 (cinco) alunos voluntários, respeitando-

se o prazo estabelecido no item 6.8 deste Edital e a disponibilidade de 20 horas semanais de trabalho de cada 

voluntário. 

 

7.3 O período de concessão será de 12 (doze) meses, compreendendo o período letivo de 1 de agosto de 2014 a 31 

de julho de 2015;  

 

7.4 O Coordenador poderá proceder à substituição do Bolsista/Voluntário, mediante justificativa, desde que o novo 

Bolsista/Voluntário atenda às exigências deste Edital;  

 

7.5 Em caso de Bolsista/Voluntário em último período, a substituição é permitida, desde que o novo 

Bolsista/Voluntário atenda às exigências deste Edital;  

 

8. Do Relatório final das atividades do Bolsista/Voluntário  

 

8.1 Deverão ser entregues um relatório para cada aluno PROBEC e um relatório único para todos os alunos 

PROVEC de cada ação. Os relatórios deverão ser assinados por todos os alunos que constarem como autor/co-autor, 

e inclusive pelo professor orientador, mesmo que este não conste como co-autor do documento. 

 

8.2 O Relatório final deverá ser apresentado na forma de resumo expandido com no mínimo 4 (quatro) e no máximo 

5 (cinco) páginas, contendo os seguintes elementos:  

 

 Título  

 Nomes dos autores (unidade acadêmica/órgão e endereço eletrônico – como nota de fim de texto) 

 Palavras-chave (no máximo quatro)  

 Justificativa/Base teórica  

 Objetivos  

 Metodologia  

 Resultados, Discussão  

 Conclusões  

 Referências Bibliográficas  

 Fonte financiadora (caso houver)  

 

8.3 Os nomes dos autores devem vir completos, sendo o último nome em letras maiúsculas e em negrito. Se o 

primeiro autor for o bolsista, o nome do aluno bolsista vem em primeiro lugar, seguido do nome dos colaboradores e 

do nome do orientador por último. Ex.: PARANHOS, Ricardo da Silva; COSTA, Soraia da; PIOCHON, Enilde 

Ferreira.  

 

8.4 Os resumos expandidos devem ser revisados pelo coordenador da ação de extensão e cultura tema do relatório.  

 

8.5 A autoria da revisão do relatório deverá constar no rodapé da primeira página do resumo, em fonte reduzida, 

com os dizeres: “Resumo revisado pelo Coordenador da Ação de Extensão e Cultura código (informar o código da 

ação): nome do coordenador (nome do coordenador da ação)”.  

 

8.6 Não serão aceitos resumos sem a indicação da revisão feita pelo coordenador da ação, nem sem a indicação do 

código de cadastro das ações, que podem ser obtidos no item “Ações Cadastradas” do menu no site da PROEC 

(www.proec.ufg.br). 

 

http://www.proec.ufg.br/
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8.7 A referência bibliográfica deverá estar de acordo com as normas ABNT-NBR 6023 de agosto de 2002. 

  

8.8 As citações no texto deverão ser feitas de acordo com as normas ABNT-NBR 10520 de julho de 2002.  

 

8.9 Os resumos deverão ser digitados com fonte Arial 12, espaço 1,5 entre linhas, folha A4, em área com margens 

superior, inferior, esquerda e direita de 2,5cm.  

 

8.10 Um arquivo exemplo para a elaboração do relatório pode ser obtido no item “Documentos” do menu no site da 

PROEC (www.proec.ufg.br). 

 

8.11 O arquivo deve ser enviado no formato PDF sem senha, para que possa ser visualizado e incluído em anais de 

evento institucional.  

 

8.12 O relatório final de Bolsista/Voluntário deverá ser submetido, sem alterações, para apresentação na XIII Mostra 

de Extensão e Cultura, no Conpeex 2015, ou evento equivalente, conforme seções 5.1 e 5.2.  

 

9. Do calendário de Seleção do Câmpus Catalão para a primeira etapa do PROBEC / PROVEC – 2014/2015 

 

9.1. O processo de seleção deverá seguir o seguinte calendário:  

 

20/12/2013 Publicação do Edital;  

 

24/02/2014 Início das inscrições de ações com pedidos de PROBEC;  

 

21/03/2014 Término das inscrições de ações; 

 

24/03/2014 Inicio dos trabalhos da Comissão de Avaliação; 

 

31/03/2014 Entrega do relatório final da Comissão de Avaliação à CEC/CAC; 

 

04/04/2014 Publicação dos resultados com os nomes das ações selecionadas pela Comissão de Avaliação para o 

PROBEC e o PROVEC na primeira etapa regida por este Edital; 

 

18/04/2014 Término do período para que os Diretores de Unidades indiquem no SIEC as ações selecionadas para as 

Bolsas PROBEC atribuídas às unidades; 

 

17/06/2014 Início da entrega dos dados bancários dos bolsistas e da documentação dos bolsistas e dos voluntários. 

 

27/06/2014 Data limite para a entrega dos dados bancários dos bolsistas e a documentação dos bolsistas e dos 

voluntários. 

 

01/08/2014 Início das atividades dos bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC. 

 

31/07/2015 Término das atividades dos bolsistas PROBEC e voluntários PROVEC. 

 

07/08/2015 Término do prazo para apresentar relatório final das atividades do bolsista/voluntário. 

 

06/11/2015 Término do prazo para apresentar o certificado de apresentação do trabalho no Conpeex 2015, ou evento 

equivalente no Campus Catalão. 

 

9.2. A não apresentação do trabalho no Conpeex 2015, ou seu equivalente no Câmpus Catalão, implicará na 

impossibilidade de o Coordenador e o aluno participarem do PROBEC/PROVEC 2015-2016 e PROVEC 2015-

2016. 

 

9.3 A apresentação no Conpeex no caso de Bolsista e a co-autoria, no caso de Voluntário, serão exigidas para apenas 

um dos alunos envolvidos na substituição, a critério do coordenador da ação. 

 

9.4 Em caso de substituição, a certificação fará referência à carga horária cumprida pelo aluno substituído e pelo 

aluno que substituiu, respectivamente, de acordo com a freqüência apresentada mensalmente à PROEC, no caso de 

bolsistas, e com a frequência atestada pelo coordenador ao término da ação, no caso de voluntários. 
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9.5 A falta do envio da frequência do bolsista/voluntário à PROEC até o dia 26 de cada mês, acarretará o não 

pagamento da bolsa e poderá implicar no cancelamento da ação no programa.  

 

10. Das disposições gerais 

 

10.1 Em hipótese alguma será aceita a inscrição com documentação incompleta ou fora do prazo estabelecido neste 

Edital. 

 

10.2 A Bolsa concedida não implica em vínculo empregatício. 

 

10.3 Caso a ação apresentada envolva recursos financeiros, o proponente deverá procurar adequá-lo à Resolução 

CONSUNI nº 09/2006 que regulamenta a prestação de serviços remunerados na UFG, em tempo hábil. 

 

10.4 As informações bancárias – PROBEC e a documentação do Aluno Bolsista/Voluntário selecionado neste Edital 

– deverão ser entregues à PROEC até o dia 27/06/2014, sob pena de exclusão do programa PROBEC/PROVEC. 

 

10.5 Haverá desclassificação de ações sempre que for observada alguma irregularidade no processo de inscrição. 

 

10.6 Para quaisquer esclarecimentos relativos a este Edital, os interessados deverão procurar a CEC/CAC, a quem 

cabe conduzir todo o processo de seleção nesta primeira etapa. 

 

10.7 As normas deste Edital entram em vigor a partir da data de sua publicação. 

 

 

 

Profa. Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão/UFG 

 

 



ANEXO 2 

ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROBEC/PROVEC 2013-2014 E 2014-2015 

 

Mensagem encaminhada aos professores 

Assunto: Seleção PROBEC/PROVEC 2013-2014 

 

Caros/as Professores/as, 

Nesta mensagem queremos informá-los a respeito do processo seletivo PROBEC/PROVEC 2013, que é o 

Programa de Bolsas de Extensão e Cultura da UFG. Enviamos em anexo dois editais: um correspondente à primeira 

etapa da referida seleção (etapa interna – Edital CEC/CAC n. 001/2013) e outro correspondente a todo o processo 

seletivo (Edital PROEC n. 001/2013). 

Pedimos que façam uma leitura atenta dos dois editais, principalmente se pretenderem participar da primeira 

etapa, que corresponde à distribuição de bolsas por unidade acadêmica, sendo que em 2013, o Campus Catalão conta 

com 4 bolsas. 

Neste ano, em função de todas as atribulações vividas na universidade pública, os prazos estão mais 

apertados, o que nos impõe algum apuro para lidar com esses processos. Por conta disso, sugerimos bastante atenção 

às datas e horários dos dois editais. 

Na oportunidade, sistematizamos algumas orientações que julgamos pertinentes para uma participação mais 

qualificada no processo seletivo. Seguem abaixo. 

 

Orientações para o preenchimento dos documentos necessários ao PROBEC/PROVEC: 

1) Atentar-se para a elaboração do Plano de Trabalho do Bolsista, pois seu valor é alto, afinal, de fato ele é um 

critério essencial para avaliar a pertinência da bolsa junto à ação que pretende ser contemplada. Assim, é importante 

que os objetivos, a metodologia e as atividades listadas no Plano de Trabalho tenham uma identidade própria, e não 

sejam mera cópia dos objetivos, metodologia e atividades já listadas na Ação de Extensão cadastrada no SIEC. 

Sugiro aos colegas que façam a si as seguintes perguntas: em que o trabalho de um aluno na ação de extensão que 

proponho contribui em sua formação acadêmica e cultural? qual impacto social a participação de um bolsista pode 

ter na comunidade alvo dessa ação? Penso que essas são boas questões para orientarem a elaboração do Plano de 

Trabalho; 

2) Na ação de Extensão e Cultura é essencial que os objetivos estejam muito bem articulados com a metodologia 

proposta: público-alvo, localidade, impacto social, formas de trabalho; 

3) Atentar-se para a carga-horária total da ação, pois a bolsa tem duração de 12 meses (agosto/2013 a agosto/2014) 

tanto quanto para o período de execução da ação que precisa ser coerente com o plano de trabalho do aluno. 

Portanto, é preciso que haja compatibilidade entre a carga-horária anual da ação e o tempo que o bolsista precisa 

cumprir de trabalho (20 horas semanais durante 12 meses). Destacamos que o não atendimento a esses critérios 

desclassifica as ações concorrentes; 

4) Atentar-se às datas e horários de entrega de documentos na CEC e de anexação de documentos no SIEC, 

conforme seção 4.1 do Edital CEC/CAC 001/2013; 

5) As duas etapas não são cumulativas, ou seja, não haverá transferência de pontuação da primeira para a segunda 

etapa da seleção, pois a comissão avaliadora do Campus Catalão é uma, e aquela constituída em Goiânia é outra. 

Assim, embora os critérios de avaliação sejam os mesmos, sempre é possível que notas e classificações sejam 

distintas. 

 

Esperamos que essas indicações possam contribuir com os/as coordenadores/as de ações de extensão e 

cultura interessados/as em participar do processo seletivo PROBEC/PROVEC 2013. A CEC (Coordenação de 

Extensão e Cultura) se coloca à disposição dos/as colegas para ajudar em quaisquer aspectos desse processo, caso 

sintam essa necessidade. 

Cordialmente, 

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – UFG/CAC 
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ORIENTAÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO PROBEC/PROVEC 2014-2015 

 

Mensagem encaminhada aos professores 

Assunto: Seleção PROBEC/PROVEC 2014-2015 

 

Caros/as Professores/as, 

Nesta mensagem queremos informa-los a respeito do processo seletivo PROBEC/PROVEC 2014-2015, que é 

o Programa de Bolsas de Extensão e Cultura da UFG. Enviamos em anexo dois editais: um correspondente à 

primeira etapa da referida seleção (etapa interna – Edital CEC/CAC n. 002/2013) e outro correspondente a todo o 

processo seletivo (Edital PROEC n. 002/2013). 

Pedimos que façam uma leitura atenta dos dois editais, principalmente se pretenderem participar da primeira 

etapa, que corresponde à distribuição de bolsas por unidade acadêmica, sendo que em 2014, o Campus Catalão conta 

com 4 bolsas. 

Neste ano, ainda em função de todas as atribulações vividas na universidade pública, os prazos estão mais 

apertados, o que nos impõe algum apuro para lidar com esses processos. Por conta disso, sugerimos bastante atenção 

às datas e horários dos dois editais. 

Na oportunidade, sistematizamos algumas orientações que julgamos pertinentes para uma participação mais 

qualificada no processo seletivo. Seguem abaixo. 

 

Orientações para o preenchimento dos documentos necessários ao PROBEC/PROVEC: 

1) Atentar-se para a elaboração do Plano de Trabalho do Bolsista, pois seu valor é alto, afinal, de fato ele é um 

critério essencial para avaliar a pertinência da bolsa junto à ação que pretende ser contemplada. Assim, é importante 

que os objetivos, a metodologia e as atividades listadas no Plano de Trabalho tenham uma identidade própria, e não 

sejam mera cópia dos objetivos, metodologia e atividades já listadas na Ação de Extensão cadastrada no SIEC. 

Sugerimos aos colegas que façam a si as seguintes perguntas: em que o trabalho de um aluno na ação de extensão 

que proponho contribui em sua formação acadêmica e cultural? qual impacto social a participação de um bolsista 

pode ter na comunidade alvo dessa ação? Pensamos que essas são boas questões para orientarem a elaboração do 

Plano de Trabalho; 

2) Na ação de Extensão e Cultura é essencial que os objetivos estejam muito bem articulados com a metodologia 

proposta: público-alvo, localidade, impacto social, formas de trabalho; 

3) Atentar-se para a carga-horária total da ação, pois a bolsa tem duração de 12 meses (agosto/2014 a julho/2015) 

tanto quanto para o período de execução da ação que precisa ser coerente com o plano de trabalho do aluno. 

Portanto, é preciso que haja compatibilidade entre a carga-horária anual da ação e o tempo que o bolsista precisa 

cumprir de trabalho (20 horas semanais durante 12 meses). Destacamos que o não atendimento a esses critérios 

desclassifica as ações concorrentes; 

4) Atentar-se às datas e horários de entrega de documentos na CEC e de anexação de documentos no SIEC, 

conforme seção 4.1 do Edital CEC/CAC 002/2013; 

5) As duas etapas não são cumulativas, ou seja, não haverá transferência de pontuação da primeira para a segunda 

etapa da seleção, pois a comissão avaliadora do Campus Catalão é uma, e aquela constituída em Goiânia é outra. 

Assim, embora os critérios de avaliação sejam os mesmos, sempre é possível que notas e classificações sejam 

distintas. 

 

Esperamos que essas indicações possam contribuir com os/as coordenadores/as de ações de extensão e 

cultura interessados/as em participar do processo seletivo PROBEC/PROVEC 2014-2015. A CEC (Coordenação de 

Extensão e Cultura) se coloca à disposição dos/as colegas para ajudar em quaisquer aspectos desse processo, caso 

sintam essa necessidade. 

Cordialmente, 

 

Profa. Dra. Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – UFG/CAC 

 



ANEXO 3 

TABULAÇÃO DAS BOLSAS PROBEC/PROVEC E PROEXT 2013 

 

PROBEC / PROVEC 2012-2013 

PROJETO COORDENADOR 
TIPO DE 

BOLSA 

QUANT. DE 

ALUNOS 

Educação Ambiental: a coleta seletiva e a 

reciclagem de produtos orgânicos como 

instrumentos de cidadania e redução da 

contaminação ambiental 

Ed Carlo Rosa Paiva PROBEC 1 

INTEGRAR - Escola e Matemática  
Juliana Bernardes Borges 

da Cunha 
PROBEC 1 

Ludoteca: lugar-tempo de produção de subjetividade 

a partir do brincar  

Maria do Carmo Morales 

Pinheiro 

PROBEC 1 

PROVEC 1 

Torneio de Jogos Matemáticos Élida Alves Da Silva PROBEC 1 

1º TICMAT: inovando através do uso das TIC no 

ensino de Matemática 

Crhistiane da Fonseca 

Souza 
PROBEC 1 

A arte de ensinar Física: novas metodologias, 

estratégias e tecnologias construindo saberes em 

Física 

Ana Rita Pereira PROBEC 1 

A Experimentoteca de Física vai até a Escola 
Marcionílio Teles de 

Oliveira Silva 
PROBEC 1 

A Química vai à Escola: elaboração e apresentação 

de palestras interativas e experimentos para alunos 

do Ensino Médio 

Simara Maria Tavares 

Nunes 
PROBEC 1 

Elaboração de projetos para residências populares e 

obras de interesse social (PROHABIS) 

Wellington Andrade da 

Silva 

PROBEC 1 

PROVEC 3 

Fabricação de sabão a partir de óleo de fritura: um 

processo de conscientização cidadã 

Vanessa Gisele 

Pasqualotto Severino 

PROBEC 1 

PROVEC 2 

Incubadora Athenas Do Campus Catalão Marcos Bueno PROBEC 1 

Oficina Terapêutica em Saúde Mental: tecendo 

palavras e compondo subjetividades 
Emilse Terezinha Naves 

PROBEC 1 

PROVEC 3 

Oficinas Corporais, Jogos, Brinquedos E 

Brincadeiras - Uma intervenção com crianças e 

adolescentes em situação de risco 

Maristela Vicente de Paula 

PROBEC 1 

PROVEC 5 
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Orientação Vocacional Profissional 
Fernando César Paulino 

Pereira 

PROBEC 1 

PROVEC 1 

Ponto de Cultura Fazendo Arte 
Marcelo Rodrigues 

Mendonça 
PROBEC 1 

Projeto de Extensão: Práticas Corporais na Escola 

Municipal Jardim de Infância Branca de Neve 

Paulo Rogério Santos e 

Silva 
PROBEC 1 

Psicologia e Planejamento Conjugal Gleiber Couto Santos 

PROBEC 1 

PROVEC 3 

Construindo células e tecidos na Biologia 
Maria Rita de Cássia 

Campos 
PROVEC 3 

Projeto Consultoria Organizacional (CO) 
Júlio César Valandro 

Soares 
PROVEC 2 

Núcleo e Pesquisa de Mercado aplicado à sociedade 
André Vasconcelos da 

Silva 
PROVEC 2 

 

 
   

BOLSISTAS PROBEC = 17    

VOLUNTÁRIOS PROVEC = 25    

 

 

 

PROBEC / PROVEC 2013-2014 

PROJETO COORDENADOR 
TIPO DE 

BOLSA 

QUANT. DE 

ALUNOS 

A Informática como Ferramenta Motivadora no 

Ensino de Matemática 
Élida Alves da Silva PROBEC 1 

Ludoteca: lugar-tempo de produção de subjetividade 

a partir do brincar 

Maria do Carmo Morales 

Pinheiro 
PROBEC 1 

Coleta seletiva, reciclagem e sustentabilidade: 

formação de recursos humanos em educação 

ambiental 

Vanessa Gisele 

Pasqualotto Severino 

PROBEC 1 

PROVEC 5 

Oficina terapêutica em saúde mental: tecendo 

palavras e compondo subjetividades 
Emilse Terezinha Naves 

PROBEC 1 

PROVEC 2 

A Química vai à escola: elaboração e apresentação 

de palestras interativas e experimentos para alunos 

do ensino médio 

Simara Maria Tavares 

Nunes 
PROBEC 1 

A Experimentoteca de Física vai até a escola 
Marcionílio Teles de 

Oliveira Silva 
PROBEC 1 
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Faces e contrafaces: a arte da contação de história 

como estratégia de ensinoaprendizagem ao Ensino 

de Ciências 

Jupyracyara Jandyra de 

Carvalho Barros 

PROBEC 1 

PROVEC 5 

Clonando orquídeas em laboratório na 3ª idade 
Maria Rita de Cássia 

Campos 

PROBEC 1 

PROVEC 4 

INTEGRAR - Escola e Matemática 
Juliana Bernardes Borges 

da Cunha 
PROBEC 1 

Incubação de Empreendimentos Econômicos 

Solidários no município de Catalão 
Maico Roris Severino 

PROBEC 1 

PROVEC 4 

Orientação Vocacional Profissional 
Fernando César Paulino 

Pereira 

PROBEC 1 

PROVEC 5 

Educação Ambiental: A coleta seletiva e a 

reciclagem de produtos orgânicos como 

instrumentos de cidadania e redução da 

contaminação ambiental 

Ed Carlo Rosa Paiva 

PROBEC 1 

PROVEC 2 

Oficinas corporais, jogos, brinquedos e brincadeiras 

– uma intervenção com crianças e adolescentes em 

situação de risco 

Maristela Vicente de Paula 

PROBEC 1 

PROVEC 3 

A arte de ensinar Física: novas metodologias, 

estratégias e tecnologias construindo saberes em 

Física  

Ana Rita Pereira PROBEC 1 

Psicologia e planejamento conjugal Gleiber Couto Santos PROBEC 1 

Cine-Debate no Campus UFG/CAC Rogerio Bianchi de Araújo PROVEC 2 

    

BOLSISTAS PROBEC = 15 
   

VOLUNTÁRIOS PROVEC = 32 
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PROEXT 2013 

PROJETO COORDENADOR 
QUANTIDADE DE 

BOLSISTAS 

Ludoteca: lugar-tempo de produção de subjetividade 

a partir do brincar 
Maria do Carmo Morales Pinheiro 4 

Aplicação de novas metodologias no ensino de 

matemática 
Élida Alves da Silva   

Cidadania, trabalho e juventude: cultura, educação... Marcelo Rodrigues Mendonça   

Programa de desenvolvimento no Sudeste Goiano Cláudio José Bertazzo 5 

Implementação de uma incubadora de 

empreendimentos econômicos sócio-solidários na 

UFG-Campus Catalão 

Maico Roris Severino 3 

 
TOTAL 12 

 

 



ANEXO 4 

BOLSISTAS PERMANÊNCIA EM AÇÕES EXTENSIONISTAS 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO COM BOLSA PERMANÊNCIA* 

 

- NOME DO PROJETO PROFESSOR / ORIENTADOR ALUNOS BOLSISTAS 

1 

Uma proposta de inclusão digital para as 

comunidades Cisterna e São Domingos 

situadas no município de Catalão 

Élida Alves da Silva 
1. Jerlian Soares Araujo 

2. Ludimila Aparecida Louzada 

2 

Projeto de Extensão "Práticas Aquáticas 

no Campus: Hidroginástica, Natação e 

Atividades Recreativas e Esportivas em 

ambientes aquáticos" 

Leomar C. Arruda 

Jean Carlos Nunes 

1. Allan Jonathan Vieira Correia 

2. Amanda Graziela de Oliveira 

3. Bruna Guimarães Correia 

3 

Oficinas Corporais, Jogos, Brinquedos e 

Brincadeiras - uma intervenção com 

crianças e adolescentes em situação de 

risco 

Maristela Vicente de Paula 

1. Ana Claudia Martins 

2. Priscila Marinho Vaz 
3. Samara Rodrigues 

4 

Práticas culturais, senso comum e 

conhecimento científico: a produção de 

materiais auxiliares para a alfabetização 

científica no ensino fundamental 

Neila Maria Mendes 
1. Maiara Aparecida Caldas Lima 

 

5 
Ludoteca: lugar-tempo de produção de 

subjetividade a partir do brincar 

Maria Do Carmo M. 

Pinheiro 

1. Carollina Rosa Franco 

2. Tatyane Estrêla Corrêa 

3. Washington Almeida F. do 

Nascimento 

6 

Fabricação de Sabão a Partir de Óleo de 

Fritura: um processo de conscientização 

cidadã 

Vanessa Gisele P. Severino 
1. João Luiz Lima Neto 

 

7 

Corpo, formação e experiência estética: 

produção cultural e intervenção 

pedagógica com linguagens corporais e 

artísticas no sudeste de Goiás 

Andreia Cristina P. Ferreira 1. Tereza Radhakrisma Steil 

8 
Estação de monitoramento da qualidade 

do ar atmosférico na cidade de Catalão 
Lincoln Lúcilio Romualdo 1. Adriana Pereira da Silva 

9 
A experimentoteca de física vai até a 

escola 
Ana Rita Pereira 1. Amanda Graciele de Matos 

10 Aprendendo com os mortos 
Zenon Silva / Roseâmely A. 

C. Barros 

1. Daiane dos Santos De Deus 

2. Hiury Marinho Rodrigues 

3. Mônica Duarte da Silva 

11 Boas Práticas de Fabricação de Alimentos 
Jupyracyara Jandyra de 

Carvalho Barros 

1. Daiane Evelin dos Santos Assunção 

2. Nayara Cristina do Prado Sitta 

12 
Iniciação Esportiva: Brincando e jogando 

com os esportes e as lutas no Campus 
Heliany P. dos Santos. 

1. José Rita Guimarães 

2. Leonardo Da Silva Esteves 

 

13 

A inclusão de Pessoas com Deficiência 

Física ao Basquetebol em cadeira de rodas 

no município de Catalão-Go 

Lana Ferreira de Lima 
1. Júlio Rafael Santana Alves 

2. Marcos Vinícius Rosa Lima 

14 I Workshop de Álgebra da UFG-CAC Igor dos Santos Lima 1. Daniela Ferreira Rodrigues 

15 
Reciclagem de óleo de cozinha: uma 

alternativa sustentável na produção de 
José Waldo M. Espinosa 

1. Lohana Aparecida N. dos Santos 

2. Lorranne Borges Barbosa 
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sabão líquido 

16 
Grupo de Ensino Tutorial em Engenharia 

Civil 

Antover Panazzolo 

Sarmento 
1. Erivan de Paula Santos Neto 

17 

Uso de sistema de informação geográfica 

(SIG) como ferramenta de análise do 

crescimento da malha urbana do 

município de Catalão 

Eliane Aparecida Justino 1. Kairo César Pimentel Felipe 

18 
Acolhimento à pessoa em dependência de 

álcool e outras drogas 
Roselma Lucchese 1. Luiz Henrique B. Monteiro 

19 
I Encontro de Administração Pública da 

UFG - Campus Catalão 
Serigne Ababacar Cisse Bá 1. Karen Brina Borges de Deus 

20 

Formação Continuada de Agentes 

promotores de Direitos Humanos da 

Criança e Adolescente da Microrregião de 

Catalão-GO 

Normalene Sena de Oliveira 1. Kamylla Guedes de Sena 

21 

XXV Encontro Nacional de Tratamento de 

Minérios e Metalurgia Extrativa 

(ENTMME) 

André Carlos Silva 1. Lucas Martins da Silva 

22 
Professor de Apoio: Formação Continuada 

em Educação Especial e Inclusão 
Maria Marta Lopes Flores 1. Marileide de Araujo 

23 Café Filosófico Rogério Bianchi de Araújo 1. Natália Stefany Duarte Oliveira 

  Total 36 bolsistas permanentes 

* Dados informados pelo Setor de Assuntos Comunitários do CAC/UFG 

 

 



ANEXO 5 

CRITÉRIOS PARA APOIO FINANCEIRO DA CEC ÀS AÇÕES EXTENSIONISTAS 

 

1) PROJETOS DE EXTENSÃO: 
Transporte de estudantes, professores do CAC, alunos de escolas de Catalão ou outros grupos de pessoas da 

comunidade externa em ônibus/microônibus ou carro de passeio, conforme a demanda do projeto, para efetivar 

atividades pontuais dos projetos em execução. Ex.: Levar estudantes ou comunidade externa à um determinado local 

(zona rural) ou trazer grupos de pessoas da comunidade externa até o Campus. 

Outras demandas específicas dos projetos de extensão devem ser dialogadas com a coordenação de extensão 

e cultura para viabilizá-las parcial ou totalmente, a depender dos custos implicados. Assim, os interessados devem 

nos procurar para que possamos discutir e encaminhar o apoio possível. 

Não pagaremos diárias de hotel ou passagens de ônibus ou aéreas. 

 

Kit Extensão: 50 certificados padrão, 01 resma de papel A4 e 05 canetas (caso o projeto necessite) 

OBS: Contactar a CEC para saber da viabilidade dos pedidos. No caso de solicitação de transporte, pedimos 

a antecedência de, no mínimo, 15 dias. 
 

2) ATIVIDADES CULTURAIS 
Pagamento parcial ou total de despesas como: som, iluminação, translado e hospedagem de artistas, 

infraestrutura. 

Não pagaremos cachê de artistas, ECAD, coffee break ou passagens de ônibus ou aéreas. 

Recebimento de solicitações com antecedência de até 02 meses da realização da atividade, via 

memorando. 
 

3) EVENTOS INSTITUCIONAIS E CURSOS 
Fornecimento de até 300 pastas modelo padrão da CEC e 300 canetas modelo padrão da CEC, a um evento 

anual de cada curso ou setor do Campus Catalão. Não pagaremos coffee break, passagens de ônibus ou aéreas, 

diárias de palestrantes. Outras demandas solicitadas serão atendidas somente no caso de eventos interdisciplinares, 

ou da direção, conforme negociação prévia, considerando-se a existência do investimento de outras fontes e que o 

apoio da CEC é pontual. 

Recebimento de solicitações com antecedência de até 02 meses da realização do evento, via memorando. 
 

OBS: Para maiores informações, e avaliação se há interesse no material, venha pessoalmente a CEC. 

 

4) DEMANDAS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL 
Apoio pontual ao DACC e outras entidades estudantis com sede no Campus Catalão, que promovam 

encontros interinstitucionais. 

 

IMPORTANTE: Toda ação de extensão apoiada financeiramente pela CEC deve utilizar nossa logomarca 

institucional disponivel em nosso setor. 

 

 

Publicado em www.cec.catalao.ufg.br 

 

 



ANEXO 6 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA CEC EM 2013 

 

Validação de ações de extensão e de relatórios parciais ou finais no SIEC – Responsáveis: Magnólia, Gláucia 

e Maria do Carmo 

A ação de extensão é cadastrada pelo seu coordenador no SIEC, mas para que seja validada, ele deverá entregar à 

CEC/CAC um parecer favorável de seu curso/departamento. Após o recebimento do parecer, a Coordenadora de 

Extensão e Cultura valida a ação no sistema, a qual é automaticamente encaminhada ao Diretor do Campus para ser 

também aprovada, ad referendum, e reencaminhada à PROEC. Assim que for validada pela CEC/CAC, a ação deve 

ser cadastrada no livro de registro de projetos e também no Gerenciador de Projetos da CECCAC. As ações devem 

ser apresentadas na reunião do CODIC, para serem referendadas. Os relatórios parciais e finais são também 

validados no SIEC, não havendo a necessidade de parecer; devem ser cadastrados no livro de registro de projetos e 

no Gerenciador de Projetos no computador. 

 

Emissão de numerações para certificados e envio aos responsáveis pela impressão de certificados – 

Responsáveis: Jussara, Marrariste (Abr./2013), Gláucia, Thaís e Magnólia 

Todos os certificados emitidos no campus oriundos de ações de extensão ou cultura devem possuir numerações. Por 

isso, o coordenador da ação deverá nos enviar uma planilha com os nomes dos participantes, organizados em 

categorias, por exemplo: equipe organizadora, ouvintes, palestrantes, apresentadores de trabalhos etc. 

Depois que recebermos por e-mail a solicitação da numeração com a planilha de nomes e cargas horárias, faremos a 

geração dos números e posteriormente enviaremos a quem solicitou os números. 

 

Recebimento, gerenciamento e organização das freqüências dos bolsistas PROBEC e PROVEC – 

Responsáveis: Magnólia e Gláucia 

Enviar um e-mail aos bolsistas, mensalmente, para lembrar a data de entrega dos relatórios de frequência, para evitar 

entrega de última hora ou fora do prazo. Receber a frequência dos alunos bolsistas PROBEC até o dia 27 de cada 

mês, em duas vias; uma via é arquivada na pasta individual do aluno, e a outra é enviada à PROEC, através de 

ofício. Caso o relatório de frequência não seja recebido no prazo determinado, o bolsista terá o pagamento de sua 

bolsa suspenso naquele mês. 

Os alunos voluntários PROVEC não necessitarão entregar suas frequências mensalmente, pois estas serão 

informadas mediante declaração (em formulário próprio disponível no site da PROEC) assinada pelo coordenador 

da ação. Ao final do período de vigência dos trabalhos, junto com o relatório final, deve ser entregue o certificado de 

apresentação de trabalho em evento institucional. 

 

Manutenção e atualização do Site da Coordenação de Extensão e Cultura – Responsáveis: Jussara e 

Marrariste (até abr./2013) e Thaís 

O site da Coordenação de Extensão e Cultura será atualizado por um membro deste departamento, que ficará 

responsável pela manutenção do mesmo: postar notícias de eventos, disponibilizar arquivos ou modernizar o layout 

do site, postar editais, fotos e divulgar nossos serviços.  Acessar com frequência o site da PROEC a fim de buscar 

novas informações que possam ser apresentadas no site da CEC 

 

Emissão de certificados do CONPEEC - Responsáveis: Jussara, Marrariste e Gláucia 

Fazer a lista de participantes e números dos certificados para o livro de registros dos certificados logo após o 

congresso. Imprimir os certificados de todos os participantes do CONPEEC ou outro evento da CEC e a lista de 

entrega. 

 

Redação de memorandos e ofícios Responsáveis: Magnólia e Gláucia (Revisão: Maria do Carmo) 

Redigir ofícios e memorandos quando solicitados pela coordenadora, ou quando houver necessidade de envio de 

relatórios ou documentos à PROEC ou outro órgão público. 

 

Entrega de memorandos e documentos nos cursos e departamentos no Campus - Responsáveis: Estagiários/as 

Entregar memorandos, circulares e documentos aos cursos sem atrasos. Lembrar sempre protocolar a entrega dos 

documentos  

 

Coleta de assinaturas da direção - Responsáveis: Jussara e Thaís 

As assinaturas deverão ser coletadas em relatórios, solicitações de cadastros e em outros documentos sempre que 

solicitado. Observar com atenção em que documento a direção deverá assinar e se é com Ad Referendum. 

 

Administrar a agenda da Coordenadora de Extensão e Cultura - Responsáveis: Todos 
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Agendar as reuniões e eventos da Coordenadora, conforme os recebimentos de convites diversos ou convocações do 

Campus Catalão ou UFG. 

 

Atendimento ao público: pessoalmente, via e-mail e/ou telefone - Responsáveis: Todos 

Atender os telefonemas ou e-mails com cortesia, tentar solucionar os possíveis problemas levantados pelos 

professores ou de quem está ligando. Caso não consiga solucionar o problema ou questionamento levantado por 

alguém, anotar o nome, e-mail, telefone e sobre o assunto tratado e repassar aos colegas de departamento. 

 

Entrega de certificados do CONPEEC e dos bolsistas PROBEC/PROVEC - Responsáveis: Todos 

Os certificados do CONPEEC deverão ser entregues aos seus participantes logo após a assinatura da entrega do 

certificado. Assim também se procede em relação aos certificados dos bolsistas PROBEC/PROVEC. Entretanto, os 

certificados dos bolsistas só ficarão prontos após o envio dos relatórios dos bolsistas à PROEC – Hélio. 

 

Solicitação de material gráfico à PROEC - Responsáveis: Magnólia, Gláucia e Thaís 

Os materiais com artes gráficas ou outros impressos deverão ser solicitados ao Designer Gráfico da PROEC (Netto) 

via memorando escrito e também pelo e-mail. Porém, antes desse contato, todo o pedido de material gráfico deve ser 

apresentado à CEC para que faça a devida mediação, que segue as orientações postadas em nosso Site. Somente 

após a mediação da CEC é que os pedidos de material gráfico devem ser encaminhados à PROEC, em especial, ao 

funcionário Netto. 

Em 2013 a PROEC postou em seu site um Manual de Serviços Gráficos, no qual, além de esclarecer os 

procedimentos para as solicitações dessa natureza,  amplia seus serviços oferecendo, além da impressão de materiais 

gráficos, a elaboração de materiais gráficos, desde que respeitados prazos para a consecução do serviço. Assim, a 

CEC continua a mediar os pedidos de materiais gráficos, mas as solicitações de elaboração de designer ficam a 

cargo de um diálogo direto entre os interessados e o setor da PROEC. 

 

Empréstimo de equipamentos - Responsáveis: Todos 

Dispomos para empréstimo, na Coordenação de Extensão e Cultura, de uma filmadora profissional, uma câmera 

fotográfica profissional e um gravador digital. O empréstimo dos materiais poderá ser feito, mediante solicitação 

escrita impressa. Professores, Técnicos Administrativos e Estudantes vinculados à ações extensionistas poderão 

solicitar o empréstimo, que vigorará por três dias com possibilidade de renovação por mais três dias. 

O responsável pelo empréstimo deverá também proceder ao recebimento/devolução do material, conforme prazo 

estabelecido antes da entrega do equipamento. Além disso, quando da entrega e devolução do equipamento, alguém 

da CECCAC deverá conferir o material, verificando se o mesmo está em perfeito funcionamento ou se falta alguma 

peça ou acessório. 

 

Pedido de certificado padrão PROEC e disponibilização/entrega aos interessados no CAC – Responsáveis: 

Todos 

Periodicamente, conforme as demandas da CEC, solicitar à PROEC a confecção e envio de papel padrão de 

certificado da PROEC/UFG, pois temos fornecido muito desse material. Fornecer aos solicitantes um número de 

papéis de certificação conforme pedido que deve ser oficializado para que tenhamos controle desse fornecimento. 

 

Solicitação de materiais e serviços à Prefeitura do Campus Catalão - Responsável: Magnólia 

Mensalmente, o responsável pela solicitação de materiais de consumo à Prefeitura do Campus, verificará nos 

armários e com os colegas de departamento sobre quais materiais estão faltando e quais deverão ser solicitados à 

Prefeitura. A partir de 2013, todas as solicitações serão feitas pelo sistema SOLICITE, que possui prazo de abertura 

e fechamento. O SOLICITE deve ser usado tanto para os pedidos de materiais de consumo quanto para os serviços, 

independentemente do seu destinatário (CEC ou pedidos de apoio). Assim, esta atribuição refere-se apenas aos 

pedidos de material de consumo já existente no almoxarifado do Campus Catalão, ficando os pedidos mais 

complexos direcionados à atividade específica do SOLICITE. 

 

SOLICITE – Responsável: Glaucia 

Sempre que necessário, a CEC, a partir de seu Centro de Custos 1470, cadastrará seus pedidos de aquisição de 

materiais ou de prestação de serviços no SOLICITE, sistema de compras da UFG. Para isso, montamos um Passo-a-

Passo para que seja facilitada a operação no sistema. 

 

SCDP – Responsáveis: Jussara e Glaucia 

Operar o Sistema de Cadastro de Diárias e Passagens, que começou a funcionar em outubro de 2013. Para pilotá-lo é 

preciso ter os principais dados pessoais dos usuários de diárias e passagens e receber dentro de um prazo limitado a 

comprovação das diárias e passagens solicitadas via sistema, para que sejam escaneadas e anexadas ao SCDP. 

 

Verificar o e-mail da CEC - Responsáveis: Todos 
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Abrir diariamente o e-mail da CEC em diversas horas do dia, verificar os e-mails e respondê-los sempre que 

possível. 

 

Captação, estudo e divulgação de Editais de fomento e Leis de Incentivo – Responsáveis: Magnólia, 

Marrariste, Jussara, Gláucia, Thaís e Maria do Carmo (Todos) 

Verificar nos sites de entidades de fomento à extensão e à cultura os editais abertos, estudá-los e rabiscar orientações 

para montar uma espécie de assessoria aos mesmos. Posteriormente divulgá-los no site da CEC e aos professores do 

Campus Catalão, através dos e mails. 

 

Atualizar permanentemente o Banco de e-mails dos professores, alunos e técnicos - Responsáveis: Magnólia e 

Thaís 

Solicitar aos cursos os e-mails de seus respectivos alunos e professores para que elaboremos um banco de dados 

com suas caixas eletrônicas. Atualizar os dados anualmente. Esta tarefa nos possibilitará contatá-los com maior 

eficiência e rapidez, além de podermos informá-los sobre as atividades da CEC. 

 

Atualizar permanentemente o Banco de Dados de Instituições e Entidades Sociais de Catalão – Responsáveis: 

Magnólia e Gláucia 

Manter atualizados os contatos que temos das diversas entidades da sociedade civil organizada, tais como: ONGs, 

Escolas públicas e privadas, Universidades, Associações de Moradores de Bairro, Entidades Religiosas, Associações 

diversas (Câncer, Diabéticos, Pessoas com Necessidades Especiais etc), Imprensa Local, Hospitais, CAPS, 

Empresas Privadas, Delegacias diversas, OAB, Ministério Público, Fundações Culturais, dentre outras. O Banco de 

Dados deve conter informações como endereço, telefone, e-mail, pessoas responsáveis. 

 

Recebimento de solicitações de apoio financeiro, encaminhamento e acompanhamento dos processos – 

Responsáveis: Gláucia e Magnólia / Parecer Final: Maria do Carmo 

Receber pedidos de apoio financeiro, encaminhar à Coordenadora de Extensão e Cultura para autorização e após a 

descrição do que foi autorizado, encaminhar memorando à Prefeitura do Campus solicitando os serviços e prazos, 

ou, no caso de pedidos de materiais, encaminhar pedidos no SOLICITE. Responder aos solicitantes os itens 

atendidos e colocar a contrapartida que a CEC deve receber: divulgação da logomarca da CECCAC em materiais 

gráficos, para dar visibilidade ao referido apoio, bem como, no caso de shows, trabalhar para garantir um público 

significativo quantitativamente. Acompanhar todos os processos desencadeados até sua finalização. Registrar em 

nossas planilhas os apoios prestados, com os respectivos gastos, tanto para que tenhamos controle de nossa receita e 

despesa, quanto para que tenhamos dados sistematizados para a elaboração de nosso relatório anual. 

 

Boletim CECCAC - Responsáveis: Jussara, Marrariste, Cacildo e Maria do Carmo 

Elaboração e divulgação de Boletim, com periodicidade bimestral, que apresente informações sobre extensão, 

cultura, eventos realizados no Campus Catalão e outras notícias e artigos importantes. Divulgar periodicamente 

chamada de textos e contribuições na lista de professores. 

 

Acompanhamento dos Projetos Culturais do Campus - Responsável: Maria do Carmo Apoio: Magnólia e 

Gláucia 

Acompanhar as atividades dos Projetos Culturais do Campus e outros da cidade que podem se tornar parceiros, 

dando-lhes suporte quando necessário e possível. Ex: Orquestra de Câmara de Catalão etc. Contato com órgãos de 

arte e cultura da cidade e região, bem como com empresas privadas para possíveis parcerias. Contribuir com a 

equipe da CEC na formação de um pensamento que dispare a construção de uma política cultural para o Campus e 

para a cidade. 

Executar as demandas necessárias, de contato e de logística, para a realização dos seguintes projetos no ano de 2013: 

1) II Conferência Municipal de Cultura de Catalão; 2) Intercâmbio dos professores da EMAC/UFG com a Orquestra 

de Câmara de Catalão; 3) Criação do Coral Infantil da UFG/CAC em colaboração com professores de música da 

Fundação Municipal Maria das Dores Campos; 4) Elaboração e efetivação da agenda cultural da CEC. 

 

Contato com a imprensa - Responsáveis: Magnólia e Gláucia 

Elaborar uma lista com os contatos da imprensa local. Contatar a imprensa sempre que houver algum evento no 

Campus. Estabelecer contato contínuo com a imprensa para que se estreite a relação da CEC e a mesma. Usar a 

ASCOM como mediadora dos contatos da CEC com a Imprensa. 

 

Sistematizar informações a respeito de bolsas e projetos financiados de Extensão no CAC – Responsável: 

Magnólia 

Registrar, anualmente, dados referentes ao número de bolsistas PROBEC e ações vinculadas, número de bolsistas 

permanentes vinculados à ações de extensão e os títulos das mesmas, número de bolsistas vinculados a outros 

projetos com financiamento. Citamos como exemplo o PROEXT, que não passa pela CEC, e sim pela PROEC, com 
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quem devemos pegar os dados de quais ações do CAC foram contempladas anualmente, contatar coordenadores e 

verificar quantos bolsistas o projeto financiado mantém. Essas são informações importantes para nosso relatório 

anual. 

 

Relacionar-se com outros setores do Campus Catalão. Responsáveis: Todos 

Dialogar e solicitar o apoio, quando necessário, dos setores de Manutenção, Limpeza e Segurança do Campus 

Catalão, sobretudo, quando houver atividades artístico-culturais que precisam de uma logística bem estruturada. 

 

Atribuições da Coordenadora de Extensão e Cultura – Maria do Carmo 

 Coordenar o trabalho do grupo de funcionários e estagiários da CEC, realizando reuniões periódicas de 

organização e avaliação dos trabalhos realizados; 

 Representar a CEC nas instâncias da UFG: CODIC, Câmara de Extensão e Cultura, PROEC e demais eventos 

para os quais for convidada; 

 Realizar o trabalho político da CEC: estabelecer o diálogo com as instituições sociais e culturais da cidade e da 

região, interessadas e disponíveis ao campo da extensão e da cultura, tanto para desenvolver projetos comuns 

quanto parcerias que fortaleçam a cultura na cidade e na região. Realizar o trabalho político interno ao Campus 

Catalão, trabalhando para democratizar o debate da Extensão e da Cultura; 

 Elaborar, em conjunto com o grupo de trabalho da CEC, ações que potencializam a divulgação e o fomento das 

iniciativas de Extensão e Cultura no CAC, a partir da criação de um boletim virtual, bem como de uma 

publicação de mais peso que seja regular; 

 Estabelecer diálogo permanente com professores, técnicos e estudantes para assessorar suas iniciativas em 

termos de qualificação de projetos para fins de financiamento, além da mediação com o grupo de pareceristas; 

 Responder aos telefonemas e e-mails mais complexos, que necessitam de respostas mais contundentes e 

assinadas/emitidas pela responsável pelo setor; 

 Acompanhar e rearticular o trabalho do setor sempre que necessário; 

 Aprovar pedidos de fomento às ações extensionistas do CAC; 

 Criar meios de dar vazão à produção extensionista e cultural do CAC e da cidade; 

 Articular-se com as outras coordenações acadêmicas do CAC, com a Direção, Vice-Direção e Prefeitura do 

CAC; 

 Elaborar relatórios e avaliações das atividades desenvolvidas pela CEC anualmente para que tenhamos, ao final 

da gestão, o registro das mesmas. 

 

 



ANEXO 7 

RELATÓRIO FINAL DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA 

 

 

 

 

Promovida por uma parceria entre a Fundação Cultural “Maria das Dores Campos” /Governo da Cidade de 

Catalão e a Coordenação de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás – Campus Avançado de Catalão, 

a II Conferência Municipal de Cultura almejou congregar instituições e agentes de produção e manifestação cultural 

da cidade de Catalão – GO para discussões acerca do papel da cultura e das demandas por políticas culturais. 

Realizada nos dias 11 e 12 de junho de 2013, no Auditório Prof. Paulo de Bastos Perillo, no Campus 

Catalão da UFG, a II Conferência Municipal de Cultura de Catalão contou com a presença de XX inscritos, dentre 

os quais representantes de instituições políticas e da sociedade civil da cidade de Catalão.  Representando aquelas, 

inscreveram-se na Conferência representantes das Secretarias Municipais do Governo da Cidade de Catalão, órgãos 

de cultura dos governos municipais e estaduais, representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário, entre 

outros. Representando a sociedade civil, foram convidados os setores de manifestação cultural da cidade, bem como 

associações de artistas e músicos, produtores culturais e lideranças civis, associações culturais e organizações 

privadas. 

 O evento desenrolou-se nos turnos matutino, vespertino e noturno. No dia 11 de junho pela manhã, após a 

realização das últimas inscrições, do credenciamento e de um café-da-manhã oferecido aos participantes, aconteceu 

a Mesa de Abertura do Evento, à qual se seguiram a Plenária de Abertura, a Palestra “Catalão-Athenas de Goiás”, 

proferida pelo Prof. Dr. Ismar da Silva Costa e a definição dos grupos de discussão. Após um intervalo de duas 

horas para o almoço, as atividades foram retomadas com a realização dos grupos de discussão e a finalização das 

atividades do primeiro dia deu-se com a apresentação teatral “O Pai da Noiva”, no turno noturno. 

No dia 12 de junho, após o café-da-manhã, estava programada a palestra “A Implantação do SNC: Desafios 

e Perspectivas”, entretanto, foi inviável sua realização, sendo que a atividade foi substituída. Após intervalo para o 

almoço, ocorreram a Plenária Final, a eleição de delegados para a Conferência Estadual de Cultura, a Mesa de 

Encerramento e por fim, à noite, ocorreu uma apresentação artística com Zal Sissokho. 

Abaixo, registram-se detalhadamente os distintos momentos aqui introduzidos. 

 

Primeiro Dia 

Composição da Mesa e Plenária de Abertura 

A Mesa de Abertura da II Conferência Municipal de Cultura de Catalão – Athenas de Goiás – Na Rota da 

Cultura foi composta pelas seguintes autoridades: Sr. João César, representando o Prefeito de Catalão, o Sr. Jardel 

Sebba; o Secretário Municipal de Educação e Cultura, Arcilon de Souza Filho; profª. Aparecida Almeida, vice-

diretora da UFG/CAC, representando esta instituição; o presidente da Fundação Cultural “Maria das Dores 

Campos”, Rafael Purcina; o historiador e fundador da Fundação Cultural “Maria das Dores Campos”, Sr. Edson 

Democh e; a coordenadora de extensão e cultura da UFG/CAC, profª. Drª. Maria do Carmo Morales Pinheiro. 

A Plenária de Abertura consistiu na apresentação dos componentes da mesa, sendo que cada um fez um 

breve comentário sobre a importância do evento, ao fim dos quais o presidente da Fundação Cultural “Maria das 

Dores Campos”, Rafael Purcina, leu o Regimento Interno da II Conferência e abriu espaço para dúvidas e 

questionamentos, sendo que o prof. Laurindo (UFG) apenas destacou o estranhamento causado pela ausência de 

apresentações de manifestações culturais próprias de Catalão, como os ternos de congo, a catira, a capoeira, e de 

músicos da cidade. Sendo assim, deu-se por fim a Plenária de Abertura. 

 

Palestra: “Catalão – Athenas de Goiás” 

 Ao fim da Plenária de Abertura, foi chamado o Prof. Dr. Ismar da Silva Costa, docente do Departamento de 

História e Ciências Sociais da UFG/CAC, para proferir a palestra “Catalão – Athenas de Goiás”, que foi realizada 

com o intuito de provocar e sensibilizar pela “memória da cultura catalana”. Ao fim da exposição, foi aberto um 

espaço para questionamentos dos ouvintes.  

Ao professor Laurindo, foi respondido pelo Sr. Rafael Purcina que foram convidados os representantes de 

cada grupo popular citado, sendo que na tréplica o professor Laurindo recolocou seu estranhamento frente à 

ausência dos mesmos na parte cultural, além do teatro e da apresentação de korá. Outros apontamentos foram 
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relativos à perda da originalidade das “festas de roças”, o financiamento público e o acesso à cultura (preservação, 

espetáculo e manifestação), a questão do Hino de Catalão e da paz por este proposta contrastando com o passado de 

violência que acometeu a fama da cidade de Catalão.  

Participaram do momento de discussão, Rosilene (saúde), que falou sobre a “subjetividade”, “fora do eixo”, 

desativação do cinema da cidade, o secretário “Sousa Filho” comentou sobre ciências sociais e violência, e Edson 

Democh falou sobre a ausência/desvio da originalidade das histórias de Catalão, como o Antero. Ivan, representante 

da Fundação Espírita Nova Vida (FENOVA), argumentou sobre as gerações futuras “Que filhos deixaremos para o 

planeta?”. Gustavo Marinho, professor da Fundação Cultural, questionou sobre esporte e cultura, e questionou o 

professor Ismar sobre seu apontamento contra o time de futebol da cidade, o Clube Recreativo Atlético Catalano 

(CRAC). Isabela Abrão, cantora e professora da Fundação Cultural, levantou tema sobre a comunidade de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (LGBT), o que é, como a cidade trata o assunto e a 

necessidade da implementação do curso de artes na UFG/CAC. José Lúcio (Pererê), representante da capoeira, 

defendeu a importância da mesma junto com o futebol e o samba, e citou a necessidade do funcionamento desta 

área. A palestra encerrou seu momento de questionamentos para o intervalo do almoço ao meio dia e trinta minutos. 

 

Grupos de Discussão / Trabalho 

 Imediatamente após o retorno do intervalo do almoço, às 14h30min, foram retomadas as atividades da II 

Conferência Municipal de Cultura de Catalão. Sob a tutela da profª. Drª. Maria do Carmo Morales Pinheiro foram 

definidos os eixos temáticos e os espaços que usariam para dar procedimentos às discussões. Os eixos temáticos 

propostos pela Conferência foram: I – Implementação do Sistema Nacional de Cultura; II – Produção Simbólica e 

Diversidade Cultural; III – Cidadania e Direitos Culturais e; IV – Cultura e Desenvolvimento. Os grupos de 

discussão reuniram-se no Auditório Professor Paulo de Bastos Perillo. Ao fim das reuniões de cada grupo de 

trabalho, os participantes deixaram o local do evento para que este fosse preparado para a apresentação teatral 

programada para as 20h00min. 

 

Apresentação Teatral 

 Às 20h00min teve início a apresentação teatral “O Pai da Noiva”, uma comédia dirigida por Scott Sherman. 

Para tal apresentação foram vendidos aproximadamente 600 ingressos, sendo que o Auditório Professor Paulo de 

Bastos Perillo ficou completamente cheio para o evento, ao fim do qual se deu por encerrado o primeiro dia da II 

Conferência Municipal de Cultura de Catalão. 

 

 

Segundo Dia 

Palestra: A Implantação do SNC: Desafios e Perspectivas  

A palestra “A Implantação do SNC: Desafios e Perspectivas”, a ser ministrada por funcionário da 

Secretaria Estadual de Cultura (SECULT) não pode ser realizadas por motivos logísticos. Dado esse fato, a atividade 

foi substituída pela leitura e aprovação do Relatório do I Fórum de Cultura de Catalão, que foi realizada pela Sra. 

Meire Cristina Mendonça, diretora do Centro de Educação Profissional e Artes Labibe Faiad.  

Após a leitura do relatório em mesa presidida pelo Sr. Rafael Purcina e diante da ausência de interposições 

e comentários acerca do mesmo, prosseguiu-se à leitura e aprovação do Manifesto do I Fórum de Cultura de Catalão 

e, ao ser constatado que não havia comentários ou manifestações sobre este, foi dado por aprovado. Às dez horas da 

manhã a senhora Maria do Carmo, doutora, chegou para compor a mesa. Retornaram a leitura do manifesto, 

ressaltando seus pontos relevantes. Maria do Carmo pontua que é um fórum de debate. Professor Solazzi faz 

proposta de unificar os itens de um a treze do Fórum e do um a quatorze do Manifesto, assim já estará pronto um 

plano decenal “embrionário”. Foi sugerido realizar um dia de cultura nas escolas catalanas. Entre outras sugestões e 

propostas sendo realizadas, às onze horas e cinquenta e um minutos os participantes do evento foram dispensados 

para o horário de almoço. 

 

Plenária Final, Eleição de delegados e mesa de Encerramento. 

Quando do retorno do almoço, foi dado início à plenária final, sendo que o Sr. Rafael Purcina solicitou aos 

delegados da II Conferência Municipal de Cultura de Catalão que se sentassem nas primeiras filas do Auditório 

Professor Paulo de Bastos Perillo para que fosse facilitado o processo de votação e aprovação/rejeição das propostas 

dos Grupos de Trabalho. Foram propostas, por cada grupo, as seguintes ações para o âmbito municipal: 
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I – Implementação do Sistema Nacional de Cultura 

1. Implementar o Sistema Municipal de Cultura e os seguintes órgãos/planos: Secretaria Municipal 

de Cultura, Plano Decenal de Cultura, Fundo Municipal de Cultura e, Conselho Municipal de 

Política Cultural. 

II – Produção Simbólica e Diversidade Cultural 

2. Reconhecendo a diversidade e pluralidade cultural e, ainda como forma de garantir a criação de 

uma Secretaria Municipal de Cultura que formule leis de incentivo à cultura, invista nas várias 

formas de expressão artística e cultural de forma igualitária e, em conjunto com um Conselho que 

ajude a pensar nos investimentos e no diálogo com as várias instituições artístico-culturais. 

III – Cidadania e Direitos Culturais 

3. Criar legislação municipal de cultura que contemple projetos integrados em espaços físicos e 

monumentos histórico-culturais, resgatando, registrando e catalogando o acervo dos bens materiais 

e imateriais, bem como a divulgação e o acesso formal e informal da população. 

As seguintes propostas para o âmbito estadual: 

I – Implementação do Sistema Nacional de Cultura 

1. Realizar etapas de formação para os agentes culturais nos municípios, abrangendo desde oficinas 

de qualificação no sentido de proporcionar conhecimento e informações relativas a documentos e 

leis de incentivo cultural. 

II – Produção Simbólica e Diversidade Cultural 

2. Criar cursos nas áreas das artes em instituições públicas, visando desenvolver mais trabalhos e 

projetos que fomentem cultura para a população. 

III – Cidadania e Direitos Culturais 

3. Elaborar projetos que levem cultura aos bairros e distritos, promovendo momentos culturais e 

abrindo espaços de manifestação culturais locais. 

E, por fim, as propostas para o âmbito nacional foram: 

I – Implementação do Sistema Nacional de Cultura 

1. Realizar etapas de formação para agentes culturais e artistas em geral, nos municípios, propiciando 

conhecimento e informação relativas a leis de incentivo cultural no âmbito federal. 

II – Produção Simbólica e Diversidade Cultural 

2. Criar, nos bairros, espaços que promovam fóruns mensais de cultura por eixo temático, produzindo 

informativos que deem notícias de suas produções. 

III – Cidadania e Direitos Culturais 

3. Garantir o acesso das pessoas com deficiência aos bens, equipamentos e instalações histórico-

culturais locais, dispondo de espaços físicos e equipamentos adequados que se fizerem necessários 

com profissionais capacitados. 

O GT IV - Cultura e Desenvolvimento apresentou propostas que foram consideradas, em discussão na 

Plenária Final, muito locais e específicas, sendo que não foram aprovadas como decisão final para a Conferência 

Estadual de Cultura, devendo, entretanto, serem utilizadas para a construção do Plano Decenal de Cultura. 

Entre as propostas que compõem o que acima fica caracterizado estão: 

1. Elaboração do Plano Municipal de Cultura com a representação dos fóruns setoriais e que contemple a 

diversidade da cultura local e regional. E que o plano seja elaborado colaborativamente, contemplando 

pequenos produtores locais na destinação dos recursos públicos da cultura. (Eixo Temático I). 

2. Organização dos Fóruns Setoriais da Cultura (Música, teatro, dança, arte urbana, artes plásticas, pintura, 

folclore, etc.), com a realização de debates, audiências públicas e ações de divulgação. (Eixo Temático I). 

3. Realização da terceira Conferência Municipal de Cultura como instância deliberativa para decisões sobre a 

política cultural do município. (Eixo Temático I). 

4. Criar programas de formação para educadores e que estes trabalhem a história de Catalão em suas 

disciplinas, como forma de resgate e valorização da cultura e história local. (Eixo Temático II). 

5. Criar polos ligados à Fundação Cultural “Maria das Dores Campos” com o objetivo de viabilizar a 

profissionalização e comercialização de produtos artesanais, inclusive vendas de souvenires, e da economia 

criativa sustentável. (Eixo Temático IV). 

6. Fortalecer e divulgar a semana cultural já existente em Catalão, envolvendo todas as instituições, órgãos e 

agentes de produção artístico-cultural do Município. (Eixo Temático IV). 
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7. Criar outros espaços para exposições artísticas e culturais em Catalão. (Eixo Temático IV). 

De todas as propostas colocadas à Plenária da II Conferência, foi completamente rejeitada apenas: 

1. Revisar a Lei Rouanet para que seja destinada a artistas no início de carreira, promovendo maior 

diversidade nas expressões culturais e sendo utilizada em favor de artistas que realmente precisam, e não 

somente os artistas consagrados. (Eixo Temático II). 

Ao fim da aprovação/rejeição/reformulação das propostas dos GTs, foi lida uma moção pela profª. Drª. 

Maria do Carmo Morales Pinheiro, que foi posteriormente aprovada por unanimidade. A moção tem o intuito de 

manifestar a defesa pela aprovação do Projeto de Lei da Sra. Deputada Jandira Fegalli, que “Institui a Política 

Nacional Griô, para proteção e fomento à transmissão dos saberes e fazeres da tradição oral”.  

Para a escolha dos delegados que representarão a II Conferência Municipal de Cultura no âmbito da III 

Conferência Estadual de Cultura, foi proposto e aceito que os delegados fossem escolhidos representando 

instituições participantes da II Conferência e que representassem, por sua vez, a totalidade da sociedade civil e das 

instituições governamentais. Foram escolhidos os professores Dr. Rubens de Freitas Benevides (titular) e Drª. Maria 

do Carmo Pinheiro Morales (suplente), representado a UFG/CAC. Representando a Fundação Cultural “Maria das 

Dores Campos” e o Governo da Cidade de Catalão, foram escolhidos o Presidente da Fundação Rafael Aurélio 

Purcina (Presidente) e Valdemar (suplente). Representando a sociedade civil e coletivos de alunos da UFG/CAC, 

foram escolhidos Isabella Cecília do Nascimento (titular) e Naiara Bruna Pereira Freitas (suplente); bem como 

Sebastião Antônio Ribeiro (titular) e Éder Cássio Paulino (suplente) representando as Congadas de Catalão, Flávia 

Lima (titular) e Ivan Dourado (suplente) representando órgãos e grupos artístico-culturais da cidade; e Wéder César 

Cândido (titular) e Isabela Abrão (suplente) representando os movimentos sociais de Catalão.Após isto, foi 

finalizada a atividade e a II Conferência Municipal de Cultura de Catalão, e os participantes foram dispensados e 

convidados a participar do show que ocorreria a noite como evento de encerramento da Conferência. 

 

Show – Zal Sissokho 

Às 20h00min aconteceu o show musical do artista Zal Sishoko, que apresentou seu trabalho com o 

instrumento “korá”. Este evento finalizou oficialmente a II Conferência Municipal de Cultura de Catalão. 

 

 



ANEXO 8 

MANIFESTO EM DEFESA DA CULTURA DE CATALÃO 

 

O I Fórum de Cultura de Catalão foi um espaço que congregou instituições e grupos de formação, produção 

artístico-cultural, bem como aqueles que a veiculam nos mais distintos espaços sociais, tais como bairros, 

universidades, escolas, empresas, fundações e centros culturais. 

A força desse evento esteve no fato de conseguir reunir agentes culturais das mais distintas expressões 

artísticas, tais como dança, artes cênicas, música, folclore, além de instituições formadoras e disseminadoras das 

mesmas. 

O levantamento feito pelos agentes da produção e disseminação artístico-cultural de Catalão aponta a 

existência de uma diversidade cultural importante em Catalão, que conta com distintas manifestações: urbanas, 

rurais, religiosas, profanas, eruditas, populares, além das que misturam variadas linguagens artísticas em uma 

mesma manifestação. Esse diagnóstico é essencial para que se compreenda que toda essa riqueza precisa de 

mecanismos que a fortaleçam para que tenha vida longa, o que supõe a criação de meios de fomento e de 

financiamento capazes de erguer e ajudar a manutenção de grupos que formem para, produzam e disseminem a arte 

e a cultura nesse município. 

Diante disso, esse Manifesto defende a Cultura como produção material e simbólica que deve estar à 

disposição de todos, pois só assim se fortalece um povo. Quando o povo de uma cidade se apropria de modo 

contundente das manifestações artístico-culturais materiais e imateriais que expressam sua história, sua identidade, 

seus conflitos e suas diferenças, reconhecendo-as como seu patrimônio, é porque a educação e a cultura cumpriram 

parte importante de seu papel. 

Assim, a Cultura é aqui concebida como um Direito Humano inalienável de acesso aos bens materiais e 

imateriais que conferem identidade a um povo ao mesmo tempo em que expressam suas nuances e diferenças, 

ajudando a compor subjetividades não-massificadas, mas, do contrário, educadas em seu sentido mais amplo, o da 

cidadania cultural. Ou seja, para exercer o direito de conhecer, aprendendo a ver e sentir, para formar gosto e 

capacidade de fruição, aguçando as sensibilidades na direção da formação de um senso ético-estético. Aprender a 

admirar e a extasiar-se diante das distintas produções humanas que expressam valores sociais é um processo 

essencial para uma educação crítica ao mesmo tempo em que sensível à condição existencial humana e, ainda, à 

condição do próprio Planeta Terra. 

Assim, este Manifesto está em consonância com o documento Metas do Plano Nacional de Cultura, 

sobretudo ao apontar que o PNC se estrutura em três dimensões complementares, quais sejam: “(...) a cultura como 

expressão simbólica; como direito de cidadania; e como campo potencial para o desenvolvimento econômico com 

sustentabilidade” (Metas do PNC, 2012, p.9). 

Além de defendermos o acesso qualificado à produção artístico-cultural universal e local, somos favoráveis 

ao direito de produzir arte-cultura, tendo o necessário apoio para isso. Portanto, defendemos o direito de acesso a 

processos formativos que qualifiquem pessoas de todas as idades, sobretudo, as novas gerações, para que possam 

criar e fazer circular suas criações, de modo a, inclusive, gerar e movimentar a economia a partir de seu trabalho 

artístico. 

Nesse sentido, é de fundamental importância que Catalão venha compor políticas públicas de financiamento 

e de gestão da cultura capazes de estimular as iniciativas que fazem nascer, crescer e fortalecer as mais diversas 

manifestações artísticas. Só assim, os aspectos da pesquisa e da produção de saberes no campo artístico-cultural se 

efetivarão de modo a atingir públicos que paulatinamente se interessem pela arte, que, ao contrário do que se 

costuma pensar, é parte constituinte de nosso cotidiano. 

Por acreditarmos e defendermos, tal como Mamberti (2012), que o campo da cultura precisa de “um 

planejamento de longo prazo, uma política pública de Estado que deve ultrapassar conjunturas e ciclos de 

governos”, é que o município de Catalão tem a necessidade premente de participar, efetivamente, e por meio dos 

instrumentos mais apropriados para isso, do Sistema Nacional de Cultura, o que supõe sua adequação para atender 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Cultura por meio do Plano Nacional de Cultura. Só assim poderemos ter 

alguma tranquilidade quanto aos rumos da história a ser construída daqui para frente no que concerne à arte e à 

cultura em Catalão. 

Por fim, destacamos que o texto deste Manifesto foi aprovado na II Conferência Municipal de Cultura de 

Catalão, realizada nos dias 11 e 12 de junho de 2013. 

 

Indicativos 

1) Que seja criada a Secretaria Municipal de Cultura (a ser desvinculada da SME), em função da necessidade de 

universalização e direito de acesso à arte e cultura, além da urgência de que Catalão passe a integrar o Sistema 

Nacional de Cultura por meio dos mecanismos necessários para isso; 

2) Que seja elaborada uma Lei Municipal de Incentivo à Cultura em Catalão; 

3) Que seja criada uma agenda cultural democrática local e universal: de debates e de apresentações artístico-

culturais;  
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4) Que se busque compor uma política de acesso aos Editais e, na medida do possível, uma assessoria à elaboração 

de projetos que atendam aos editais públicos e privados, como meio de fomento à cultura; 

5) Que se fortaleça a divulgação (disseminação) dos eventos artístico-culturais de Catalão, para que eles realmente 

atinjam a população e não sofram com esvaziamentos; 

6) Que se valorize o SIRIEMA no seu potencial para ser um grande festival de cultura da cidade; 

7) Que se pense a criação de um fundo de dotação orçamentária para a cultura (Fundo Municipal de Apoio à 

Cultura) em Catalão; 

8) Que se pense em como as empresas podem incentivar a cultura em Catalão; 

9) Que se trabalhe em prol da capacitação de gestores dos órgãos ligados à arte e à cultura, além dos agentes 

culturais – ex.: Especialização Lato Sensu; 

10) Que se busque efetivar uma política de contratação de pessoas capacitadas para o trabalho com a arte e a cultura, 

via concurso público, de modo a suprir as necessidades desta pasta no município de Catalão; 

11) Que se dispare o processo de criação de uma Graduação em Artes (Interdisciplinar e voltada para a inovação) no 

CAC/UFG; 

12) Que se invista na capacitação voltada aos processos de captação de recursos; 

13) Que se dê continuidade aos debates disparados no I Fórum de Cultura de Catalão por meio de reuniões e 

encontros frequentemente sistematizados, tais como fóruns setoriais, conferências livres e outros espaços de debate; 

14) Que se componha um GT (Grupo de Trabalho) de Arte-Cultura de Catalão, para que haja diálogos e 

encaminhamentos na perspectiva coletiva iniciada no I Fórum. 

 

 

Signatários: 

Coordenação de Extensão e Cultura – UFG/CAC 

Centro Cultural Labibe Faiad 

Fundação Cultural Maria das Dores Campos 

FENOVA - Fundação Espírita Nova Vida 

CECONJ - Centro de Educação e Convivência Juvenil Odette Faiad Sebba 

Subsecretaria Regional de Educação 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 

Secretaria de Assuntos Comunitários de Catalão 

Associação Cultural Orquestra de Catalão 

Academia Catalana de Letras 

Cia ExpressArt 

Ballet Fundação Cultural 

Rádio Sucesso 

Rádio 87 FM 

Escola São Bernardino de Siena 

Mitsubishi Motors 

Associação ABC 

DACC (Diretório Acadêmico dos Cursos de Catalão) 

DEPECAC (Departamento Editorial do Campus Catalão da UFG) 

ASCOM (Assessoria de Comunicação Social da UFG/CAC) 

Ponto de Cultura Fazendo Arte 

Grupo de Produção Artístico-Cultural CorpoEnCena 

Cia Imperium 

Coletivo Siriema 

Coletivo Jaratataca 

Coletivo Nanquim 

Banda Maria e Seus Malucos 

Grupo “Senzala” de Capoeira 

Departamento de História e Ciências Sociais – UFG/CAC 

Departamento de Educação Física – UFG/CAC 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário 

Associação das Congadas de Catalão 

Associação de Moradores do Pio Gomes 

CAMOC (Conselho das Associações de Moradores de Catalão) 

MCDHCAT (Movimento por Cidadania e Direitos Humanos LGBT de Catalão e Região) 

Leo Club 

Lions Club 

Biblioteca Digital 
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AGB (Associação dos Geógrafos do Brasil – Sessão Catalão) 

MCP (Movimento Popular Camponês) 

Regional de Saúde Estrada de Ferro 

Superintendência Municipal de Cultura de São Simão/Go 

 

 



ANEXO 9 

TERCEIRA REUNIÃO COM PARECERISTAS DE EXTENSÃO/CULTURA 

 
Encaminhamentos da reunião de 18.06.13 

 

Caros Pareceristas, 

 

Conforme nossa reunião no dia (18/06/2013) enviamos a sistematização do referido encontro, que decidiu pelos 

seguintes encaminhamentos: 

 

1)  A fim de esclarecer a função do parecer da extensão discutimos os critérios que dizem respeito a natureza 

acadêmica da “Extensão e Cultura” bem como outras questões. 

 Primeiro critério: O Evento ou projeto para ser Extensão e Cultura tem que envolver comunidade externa, 

porém estamos recebendo pareceres positivos, mas com critérios que fogem dessa linha, pois não 

apresentam em seu publico alvo a especificação da comunidade não acadêmica a ser atiginda.  

 Segundo critério: Que a carga horária do coordenador da ação e da equipe executora seja compatível com a 

carga horária total anual.  

 

Dessa forma, solicitamos que tais informações sejam passadas para os colegas de curso, destacando, sobretudo, as 

questões relativas à natureza acadêmica da Extensão e Cultura. Sugerimos, inclusive, que os professores sejam 

remetidos a Resolução CONSUNI 002/2008, único documento que regulamenta a Extensão e Cultura na UFG. Tais 

medidas ajudarão que as propostas sejam cadastradas corretamente, o que evitará futuras complicações e 

constrangimentos. 

 

1.2) Se, esporadicamente, acontecer que alguma ação cadastrada no SIEC não atenda a natureza acadêmica da 

Extensão e Cultura e/ou precisar de algum ajuste em termos de carga horaria, devolveremos a ação ao seu 

proponente, seguido de um e-mail explicativo dos motivos da devolução com uma cópia oculta para o parecerista 

correspondente.  

 

1.3) No tocante às ações que não se caracterizem como Ações de Extensão e Cultura (exemplo: Eventos 

eminentemente internos), proporemos ao CODIC que cada curso abra seu livro de registro de atividades acadêmicas 

que não se configurem como ações extensionistas. Desse modo, cada curso terá autonomia para valorizar suas ações 

internas a partir da geração dos códigos que oficializam os certificados emitidos. 

 

2) Discutimos a implementação de uma CIS(Comissão de Interação com a Sociedade) no Campus Catalão, tendo 

por base o único documento da UFG que norteia a composição do conselho de integração de universidade-

sociedade. Lemos o referido documento e optamos que cada parecerista leve esse debate até o seu respectivo curso, 

para que as idéias e propostas sejam amadurecidas na perspectiva de que o Campus Catalão realmente efetive a sua 

Comissão de Interação com a Sociedade. 

 

2.1) A CEC encaminhará um memorando circular aos coordenadores de curso e chefes de departamento, 

esclarecendo a importância da discussão para a efetivação da CIS do Campus Catalão da UFG. 

 

3) CONPEEC – Decidimos, em comum acordo, que em função do acumulo de tarefas, devido a greve, não 

realizaremos o CONPEEC no ano de 2013.  

Se houver alguma dúvida, por favor, não deixem de nos contactar. 

 

Atenciosamente, 

 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 



ANEXO 10 

TABULAÇÃO DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DOS CURSOS A SEREM AVALIADOS PELO MEC 

 

CIÊNCIAS SOCIAIS 

Nº da Ação Área Título da Ação de Extensão 
Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0776/09 Ciências Sociais 

O mundo do trabalho e a atual crise do sistema capitalista - 

Palestra do Prof. Dr. Ricardo Antunes Rogério Bianchi de Araújo 11/3/2009 30/5/2009 Maio 2009 

0792/09 Ciências Sociais Café Filosófico Rogério Bianchi de Araújo 1/6/2009 30/6/2009 Junho 2009 

0817/09 Ciências Sociais 
I Simpósio de Ciências Socias da UFG- Campus Catalão 

Rogério Bianchi de Araújo 1/4/2009 1/3/2010 Outubro 2009 

0866/10 Ciências Sociais Cine-Debate no Campus UFG- CAC Rogério Bianchi de Araújo 1/4/2010 31/12/2010 Março 2010 

0894/10 Ciências Sociais 
II Simpósio de Ciências Socias da UFG 

Luciana de Oliveira Dias 9/6/2010 29/11/2010 Julho 2010 

0922/10 Ciências Sociais 
Café Filosófico 

Rogério Bianchi de Araújo 1/10/2010 28/6/2010 Outubro 2010 

0929/10 Ciências Sociais 
Seminários de Fenomenologia 

Rogério Bianchi de Araújo 2/8/2010 31/8/2012 Novembro 2010 

0970/11 Ciências Sociais Introdução aos Estudos Africanos e Afrobrasileiros Luciana de Oliveira Dias 7/3/2011 7/3/2012 Março 2011 

0978/11 Ciências Sociais 

Oficinas sociológicas nas escolas estaduais de Ensino 

Médio de Catalão José Luís Solazzi 1/6/2011 30/6/2012 Abril 2011 

0979/11 Ciências Sociais 
Ciclo de Oficinas de Formação de Agentes Culturais Rubens de Freitas 

Benevides 1/6/2011 30/6/2011 Abril 2011 

0993/11 Ciências Sociais 

A Cultura Indiana através da Dança, Música, Arte e 

Meditação Rogério Bianchi de Araújo 14/3/2011 16/5/2011 Abril 2011 

0994/11 Ciências Sociais 
III Simpósio de Ciências Socias da UFG 

Rubens de Freitas 

Benevides 14/3/2011 30/11/2011 Abril 2011 

0997/11 Ciências Sociais 

Impactos de projetos hidrelétricos e de mineração em 

povos indígenas Luciana de Oliveira Dias 1/4/2011 30/6/2011 Abril 2011 

1027/11 Ciências Sociais 

Cultura, Arte e Formação - I SIRIEMA - Festival de Artes 

Integradas de Catalão. 
Rubens de Freitas 

Benevides 1/2/2011 31/12/2011 Agosto 2011 

1050/11 Ciências Sociais 

Estímulo ao Cooperativismo e às Cadeias Produtivas 

Agroecológicas na Região de Catalão-GO Daniel Alves 7/10/2011 7/10/2012 Outubro 2011 
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1076/11 Ciências Sociais Varal Poético Rogério Bianchi 19/9/2011 10/12/2012 Dezembro 2011 

1077/11 Ciências Sociais Exposições Fotográficas no Campus Catalão Rogério Bianchi 15/9/2011 7/12/2012 Dezembro 2011 

1092/12 Ciências Sociais 
Ciclo de Oficinas de Formação de Agentes Culturais 

Rubens de Freitas 

Benevides 1/8/2012 31/8/2013 Março 2012 

1105/12 Ciências Sociais Cultura, Diversidade e Fronteiras Luciana de Oliveira Dias 28/2/2012 29/2/2012 Março 2012 

1106/12 Ciências Sociais 
Conversações Profissionais 

Carine Fonseca Caetano 

de Paula 29/2/2012 8/3/2012 Março 2012 

1107/12 Ciências Sociais IV Simpósio de Ciências Sociais da UFG/CAC Jonas Modesto de Abreu 14/3/2012 30/11/2012 Março 2012 

1122/12 Ciências Sociais 

Programa de Desenvolvimento Rural Sustentável no 

Sudeste Goiano sob o protagonismo do NEPEA da 

Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão (GO). Cláudio José Bertazzo 

  

Abril 2012 

1136/12 Ciências Sociais Cinema com café na Roça Rogério Bianchi de Araújo 6/8/2012 6/8/2013 Abril 2012 

1208/13 Ciências Sociais I Encontro Musicom Regional-GO Rogério Bianchi de Aráujo 1/12/2012 21/12/2012 Janeiro 2013 

1236/13 Ciências Sociais Conferência: Antropologia da Performance Rogério Bianchi de Araújo 18/2/2013 22/2/2013 Março 2013 

1245/13 Ciências Sociais Cine-Debate no Campus UFG/CAC Rogério Bianchi de Araújo 5/8/2013 4/8/2014 Março 2013 

1278/13 Ciências Sociais V Simpósio de Ciências Sociais José Luís Solazzi 13/5/2013 11/10/2013 Junho 2013 

 

ENFERMAGEM 

Nº da Ação Área Título da Ação de Extensão 
Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0767/09 Enfermagem Dia Mundial de Saúde Roselma Lucchese 20/2/2009 10/4/2009 Abril 2009 

0780/09 Enfermagem 

I Semana Científico- Cultural de Enfermagem- Campus 

Catalão da Universidade Federal de Goiás Roselma Lucchese 5/5/2009 31/12/2009 Maio 2009 

0788/09 Enfermagem 

Educação permanente como estratégia de mudança do 

cuidado à saúde / Saúde da Família do Município de 

Catalão-GO. Fabiana R. de Santana 1/7/2009 1/5/2009 Junho 2009 

0826/09 Enfermagem Educação em Saúde Ivânia Vera 30/10/2009 26/11/2010 Novembro 2009 

0858/10 Enfermagem Grupo de Apoio para Pessoas que viverm com HIV/AIDS Walterlânia Silva Santos 5/4/2010 29/3/2010 Março 2010 
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0872/10 Enfermagem Fórum de Saúde Normalene S.de Oliveira 9/4/2010 10/6/2010 Abril 2010 

0878/10 Enfermagem Seminário de Pesquisa Ivânia Vera 1/3/2010 25/6/2010 Maio 2010 

0881/10 Enfermagem 

Saúde, Cidadania e Inclusão Social de Crianças, 

Adolescentes num Contexto de Vulnerabilidade Nomalene Sena de Oliveira 19/5/2010 9/12/2011 Maio 2010 

0882/10 Enfermagem 

Educação em Saúde e Saberes populares em redes sociais 

e comunitárias 

Normalene Sena de 

Oliveira 29/5/2010 26/11/2010 Maio 2010 

0908/10 Enfermagem 

Qualificação da Assistência de Enfermagem e o uso de 

indicadores como ferramenta de gestão. 

Renata Alessandra 

Evangelista 2/8/2010 1/7/2011 Setembro 2010 

0913/10 Enfermagem Capacitação á Cuidadores de Idosos Ivânia Vera 1/7/2010 31/12/2010 Setembro 2010 

0921/10 Enfermagem I Seminário de Integração Ensino-Serviço Fabiana Ribeiro Santana 1/10/2010 1/12/2010 Outubro 2010 

0923/10 Enfermagem Comemoração do dia do Idoso Juliana Sterci da Silva 4/9/2010 16/11/2010 Outubro 2010 

0939/10 Enfermagem Redução da Morbimortalidade por acidentes de trânsito Roselma Lucchese 5/4/2010 30/11/2010 Dezembro 2010 

0968/11 Enfermagem Liga de Saúde da Família Fabiana Ribeiro Santana 1/4/2011 1/8/2012 Março 2011 

0995/11 Enfermagem Seminário de Pesquisa Ivânia Vera 1/3/2011 8/7/2011 Abril 2011 

0996/11 Enfermagem Interpretação de Exames Laboratoriais Rodrigo Lopes de Felipe 14/4/2011 27/5/2011 Abril 2011 

1015/11 Enfermagem 

Estratégicas de Melhoria da Qualidade de Assistência em 

Instituições de Saúde Focalizando a Segurança do 

Paciente em Relação à Terapêutica Medicamentosa. Rodrigo Lopes de Felipe 16/6/2011 31/12/2011 Junho 2011 

1017/11 Enfermagem Curso sobre Diretrizes da Ressuscitação Cardiopulmonar. Walterlânia Silva Santos 1/3/2011 8/7/2011 Junho 2011 

1033/11 Enfermagem 

Acolhimento à Pessoa em Dependência de Álcool e 

Outras Drogas Roselma Lucchese 1/2/2011 16/12/2011 Agosto 2011 

1038/11 Enfermagem PASTI: Programa de Atenção à Saúde da Terceira Idade. Ivânia Vera 1/7/2011 30/12/2011 Setembro 2011 

1043/11 Enfermagem 

Introdução à Assistência Farmacêutica para Pacientes na 

Terceira Idade. Rodrigo Lopes de Felipe 4/7/2011 30/11/2011 Setembro 2011 

1048/11 Enfermagem 

Educação em Saúde e Saberes Populares em Redes 

Sociais e Comunitárias 

Normalene Sena de 

Oliveira 22/10/2010 17/12/2011 Outubro 2011 

1057/11 Enfermagem Nutri-Ação Graciele Cristina Silva 25/7/2011 10/12/2011 Novembro 2011 
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1058/11 Enfermagem Promoção à Saúde Luiza Araújo Amâncio 1/9/2011 20/12/2011 Novembro 2011 

1088/12 Enfermagem 

9ª Conferência Regional dos Direitos da Criança e 

Adolescente -Microrregional de Catalão-GO 

Normalene Sena de 

Oliveira 9/2/2012 20/3/2012 Fevereiro 2012 

1093/12 Enfermagem I Colóquio de Saúde da Mulher Luiza Araújo Amâncio 8/3/2012 8/3/2012 Março 2012 

1127/12 Enfermagem Gravidez na Adolescência: cuidados e prevenção Luiza Araújo e Amâncio 5/3/2012 21/12/2012 Abril 2012 

1151/12 Enfermagem Liga de Saúde da Família Fabiana Ribeiro Santana 1/4/2012 1/12/2015 Maio 2012 

1159/12 Enfermagem Seminário de Pesquisa Ivânia Vera 16/3/2012 28/6/2012 Maio 2012 

1162/12 Enfermagem 

Acolhimento à Pessoa em Dependência de Álcool e 

Outras Drogas Roselma Lucchese 1/5/2012 30/11/2013 Junho 2012 

1165/12 Enfermagem 

Humanização das Relações de Trabalho no Hospital 

Materno Infantil 

Renata Alessandra 

Evangelista 1/6/2012 24/12/2012 Junho 2012 

1167/12 Enfermagem Grupo de Discussão sobre Diabete Melito Walterlânia Silva Santos 11/6/2012 31/12/2012 Junho 2012 

1210/13 Enfermagem Processos terapêuticos aplicados à prática clínica Rodrigo Lopes de Felipe 5/12/2012 27/2/2013 Janeiro 2013 

 

MATEMÁTICA E MATEMÁTICA INDUSTRIAL 

Nº da Ação Área Título da Ação de Extensão 
Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0736/09 

Matemática 

Industrial 

I Simpósio de Matemática e Matemática 

Industrial. Élida Alves da Silva 23/9/2008 29/5/2009 Março 2009 

0910/10 Matemática 

II Simpósio de Matemática e Matemática 

Industrial Crhistiane da Fonseca Souza 15/2/2010 1/12/2010 Setembro 2010 

1009/11 Matemática 

Terceiro Simpósio de Matemática e 

Matemática Industrial (III SIMMI) Elivanete Alves de Jesus 1/3/2011 20/12/2011 Maio 2011 

1118/12 Matemática 

IV SIMMI - IV Simpósio de Matemática e 

Matemática Industrial Fernando Kennedy da Silva 1/1/2012 30/3/2012 Março 2012 

1265/13 

Matemática 

Industrial 

I Workshop de integração da Matemática na 

industria Tobias Anderson Guimarães 2/1/2013 28/2/2013 Maio 2013 

1273/13 Matemática 

Simpósio de Matemática e Matemática 

Industrial Márcio Roberto Rocha Ribeiro 1/5/2013 31/10/2013 Junho 2013 
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ENGENHARIA DE MINAS 

Nº da Ação Área Título da Ação de Extensão 
Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0714/08 Engenharia de Minas 

I Semana de Engenharia do Campus Catalão / 

UFG. 

Bianca Soares de O. 

Gonçalves 1/8/2008 30/11/2008 Outubro 2008 

0740/09 Engenharia de Minas 

Reestruturação do Museu de Geociências do 

Campus Catalão/ UFG Percy Boris Wolf Klein 17/3/2009 26/2/2010 Março 2009 

0769/09 Engenharia de Minas 

Calourada Solidária - Desenvolvimento Sustentável 

e Responsabilidade Social Henrique Senna Diniz Pinto 2/2/2009 30/4/2009 Abril 2009 

0853/10 Engenharia de Minas 

Segunda Semana de Estudos da Engenharia de 

Minas Henrique Senna Diniz Pinto 1/3/2010 1/5/2010 Março 2010 

0854/10 Engenharia de Minas 

Segunda Calourada Solidaria da Engenharia de 

Minas Henrique Senna Diniz Pinto 1/1/2010 30/4/2010 Março 2010 

1011/11 Engenharia de Minas 

Terceira Calourada Solidária da Engenharia de 

Minas Henrique Senna Diniz Pinto 8/3/2011 5/11/2011 Maio 2011 

1062/11 Engenharia de Minas 

XXV Encontro Nacional de Minérios e Metalurgia 

Extrativa. André Carlos Silva 9/11/2011 1/11/2013 Novembro 2011 

1075/11 Engenharia de Minas 

VIII Meeting of the Southern Hemisphere on 

Mineral Technology André Carlos Silva 8/12/2011 8/12/2012 Dezembro 2011 

1158/12 Engenharia de Minas 

Quarta Calourada Solidária da Engenharia de 

Minas – Responsabilidade Social e 

Desenvolvimento Sustentável Henrique Senna Diniz Pinto 27/2/2012 27/9/2012 Maio 2012 

1160/12 Engenharia de Minas 

Avanços Tecnológicos no Desmonte de Rochas 

com Explosivos em Minas e Obras Civis Vidal Félix Navarro Torres 1/5/2012 8/12/2012 Maio 2012 

1173/12 Engenharia de Minas 

A Geomecânica e outros Parâmetros na 

Produtividade de Lavra de Minas. Vidal Felix Navarro Torres 21/1/2013 31/12/2015 Setembro 2012 

1174/12 Engenharia de Minas Mineralogia aplicada à Flotação Henrique Senna Diniz Pinto 11/10/2012 18/10/2012 Outubro 2012 

1256/13 Engenharia de Minas 

Filtração na Mineração: Equipamentos e Elementos 

Filtrantes André Carlos Silva 15/4/2013 17/5/2013 Maio 2013 
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ENGENHARIA CIVIL 

Nº da Ação Área Título da Ação de Extensão 
Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0679/08 Engenharia Civil 

Plano de Negócios de uma Incubadora 

Tecnológica de Cooperativa Popular (ITCP - 

CAC) 

Bianca Soares de O. 

Gonçalves 8/4/2008 9/3/2009 Março 2008 

0816/09 Engenharia Civil 

Exigências Ambientais: Estudo de Diretrizes para 

Execução de Obras no Campus da UFG/CAC Ricardo C. Dornelas 13/8/2009 4/12/2009 Outubro 2009 

0818/09 Engenharia Civil 

Estudo de Diretrizes para Execução de Obras em 

Campus Universitário Ricardo Cruirnel Dornelas 3/8/2009 14/10/2009 Outubro 2009 

0819/09 Engenharia Civil Gestão da Construção Civil Ricardo Cruvinel Dornelas 3/8/2009 23/10/2009 Outubro 2009 

0824/09 Engenharia Civil II Semana de Engenharia Civil Eliane Aparecida Justino 1/10/2009 14/5/2010 Novembro 2009 

0829/09 Engenharia Civil 

Programa de Uso Racional de Água nas Escolas 

Municipais da Cidade de Catalão-GO Heber Martins de Paula 25/8/2009 30/12/2011 Dezembro 2009 

0959/11 Engenharia Civil 

Programa de Uso Racional de Água nas Escolas 

Municipais da Cidade de Catalão-GO. Heber Martins de Paula 2/3/2011 30/12/2012 Março 2011 

0976/11 Engenharia Civil 

Uso do sistema de Informação Geográfica (SIG) 

como ferramenta de Análise do crescimento da 

malha Urbana no município de Catalão Eliane Aparecida Justino 1/8/2011 1/8/2012 Abril 2011 

1034/11 Engenharia Civil 

Projeto Social: A Educação para a Paz, Cultura e 

Direitos Humanos - 2ª Fase. Ricardo Cruvinel Dornelas 3/1/2011 30/12/2011 Setembro 2011 

1035/11 Engenharia Civil IV Espaço das Profissões - UFG-CAC. Ricardo Cruvinel Dornelas 1/8/2011 26/8/2011 Setembro 2011 

1036/11 Engenharia Civil IV Espaço das Profissões - UFG-CAC - Palestra. Ricardo Cruvinel Dornelas 1/8/2011 26/8/2011 Setembro 2011 

1037/11 Engenharia Civil 

Exigências Ambientais: Estudo de Diretrizes para 

Execução de Obras no Campus da USP. Ricardo Cruvinel Dornelas 1/2/2011 29/4/2011 Setembro 2011 

1090/12 Engenharia Civil 

Projeto de Extensão da Semana de Engenharia 

Civil Michelle Andrade 3/10/2011 30/6/2012 Março 2012 

1091/12 Engenharia Civil 

Educação Ambiental: a coleta seletiva e a 

reciclagem de produtos orgânicos como 

instrumentos de cidadania e redução da 

contaminação ambiental. Ed Carlo Rosa Paiva 5/3/2012 28/2/2014 Março 2012 

1129/12 Engenharia Civil 

Elaboração de Projetos para Residências Populares 

e Obras de Interesse Social (PROHABIS) Heber Martins de Paula 18/4/2012 30/12/2013 Abril 2012 

1177/12 Engenharia Civil 

Avaliação das Condições do Imóvel do Oitavo 

N.P.T.C. Rodrigo Gustavo Delalibera 30/10/2012 30/11/2012 Outubro 2012 
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1178/12 Engenharia Civil 

Curso de Aperfeiçoamento em Instalações 

Hidráulicas. Heber Martins de Paula 8/10/2012 9/11/2012 Outubro 2012 

1187/12 Engenharia Civil Competição de pontes de espaguete Wellington Andrade da Silva 25/10/2012 26/11/2012 Novembro 2012 

1197/12 Engenharia Civil Acompanhamento dos Egressos Antover Panazzolo Sarmento 31/10/2012 31/12/2012 Dezembro 2012 

1198/12 Engenharia Civil 

I Curso de Atendimento Pré-Hospitalar a Vítimas 

de Acidentes. Antover Panazzolo Sarmento 30/10/2012 29/3/2013 Dezembro 2012 

1199/12 Engenharia Civil 

Aulas em curso de especialização em engenharia 

de estruturas Rodrigo Gustavo Delalibera 1/2/2012 21/12/2012 Dezembro 2012 

1238/13 Engenharia Civil 

Primeiro Encontro de Pesquisa, Estágio e Extensão 

em Engenharia Civil - I ENPEEX Wellington Andrade da Silva 3/12/2012 31/5/2013 Março 2013 

1251/13 Engenharia Civil 

Prestação de Serviços em Engenharia Civil: 

Elaboração de laudos técnicos, verificação de 

projetos e consultoria Rodrigo Gustavo Delalibera 16/4/2013 10/12/2018 Maio 2013 

1267/13 Engenharia Civil Grupo de Ensino Tutorial em Engenharia Civil Antover Panazzolo Sarmento 1/1/2013 14/12/2018 Agosto 2013 

1275/13 Engenharia Civil 

Primeiro Campeonato de Basquete   3 X 3 do 

Campus Catalão Marcos Honorato de Oliveira 24/6/2013 23/8/2013 Agosto 2013 

1281/13 Engenharia Civil 

Reciclagem de Óleo de Cozinha e Produção de 

Sabão Ed Carlo Rosa Paiva 1/8/2013 1/7/2016 Agosto 2013 

1282/13 Engenharia Civil 

Gestão, Tratamento e Disposição Final da Fração 

Orgânica dos Resíduos Sólidos Urbanos do 

Município de Catalão-GO. Ed Carlo Rosa Paiva 15/7/2013 15/7/2016 Agosto 2013 

1283/13 Engenharia Civil Centro de Referência em Qualidade Ambiental Ed Carlo Rosa Paiva 15/7/2013 15/7/2016 Agosto 2013 

1287/13 Engenharia Civil I Seminário Direito e Legislação Isabel Cristina B. de Souza 27/5/2013 24/7/2013 Agosto 2013 

1293/13 Engenharia Civil II Semana de Engenharia Civil da UFG/CAC Eliane Aparecida Justino 4/3/2013 6/12/2013 Agosto 2013 

 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 

Nº da 

Ação 
Área Título da Ação de Extensão 

Coordenador da Ação de 

Extensão 

Início das 

Atividades 

Final das 

Atividades 
Mês Ano 

0706/08 Engenharia de Produção Gestão de Materiais: O caso da UFG/CAC Bianca S.de O. Gonçalves 17/9/2008 17/3/2009 Setembro 2008 

0729/09 Engenharia de Produção 

Introdução à Programação de Controladores 

Lógico-Programáveis (CLP's). Marco Paulo Guimarães 2/3/2009 31/12/2009 Março 2009 

0730/09 Engenharia de Produção 

I ENEOBEP 2009 - Encontro do Centro Oeste 

Brasileiro de Engenharia de Produção Maico Roris Severino 5/1/2009 26/6/2009 Março 2009 
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0731/09 Engenharia de Produção 

Projeto de Capacitação empresarial: Aplicação da 

microregião de Catalão GO Júlio Cesar Valandro Soares 9/3/2009 31/12/2010 Março 2009 

0732/09 Engenharia de Produção 

Proposta de um Modelo de Análise de 

Viabilidade de Projetos de Mitigação da Mudança 

Climática Considerando Vieses Econômicos e 

Ambientais. 
Mariana Sarmanho de O. 

Lima 1/3/2009 1/12/2009 Março 2009 

0733/09 Engenharia de Produção 

Programa Educacional para a Coleta Seletiva e 

Reciclagem no Município de Catalão-GO. Maico Roris Severino 16/3/2009 17/12/2010 Março 2009 

0753/09 Engenharia de Produção 

O Papel descartado pela administração pública do 

município de Catalão- Go a sua reciclagem e 

reutilização - Uma proposta de intervenção José Waldo M. Espinosa 10/3/2009 17/12/2010 Março 2009 

0813/09 Engenharia de Produção Feira de Profissões Bianca S.de O. Gonçalves 4/8/2009 9/7/2009 Setembro 2009 

0822/09 Engenharia de Produção Workshop em Gestão de Carreira. Hélio Yochihiro Fuchigami 21/8/2009 11/11/2009 Outubro 2009 

0825/09 Engenharia de Produção 

Encontro Goiano de Engenharia de Produção - 

EGEP Maico Roris Severino 3/8/2009 30/4/2010 Novembro 2009 

0841/10 Engenharia de Produção II Semana de Engenharia de Produção Luciana Carvalho 1/10/2009 1/5/2010 Fevereiro 2010 

0856/10 Engenharia de Produção 

Programa Educacional para a Coleta Seletiva e 

Reciclagem no Município de Catalão-GO Maico Rois Severino 29/3/2010 17/12/2010 Março 2010 

0857/10 Engenharia de Produção 

O Papel descartado pela Administração Pública 

do Município de Catalão-GO a sua reciclagem e 

reutilização: Uma proposta de intervenção 
José Waldo Martinez 

Espinosa 30/3/2010 30/12/2011 Março 2010 

0909/10 Engenharia de Produção 

Palestra sobre o Curso de Engenharia de 

Produção Hélio Yochihiro Fuchigami 25/8/2010 17/9/2010 Setembro 2010 

0914/10 Engenharia de Produção 

Encontro do Centro Oeste Brasileiro de 

Engenharia de Produção Maico Roris Severino 17/9/2010 29/7/2010 Setembro 2010 

0918/10 Engenharia de Produção Feira da Engenharia de Produção Luciana Carvalho 2/8/2010 13/10/2010 Setembro 2010 

0927/10 Engenharia de Produção Seminário sobre Programação da Produção Hélio Yochihiro Fuchiogami 1/10/2010 12/11/2010 Novembro 2010 

0940/10 Engenharia de Produção Gerenciamento de Projetos 1 Marco Paulo Guimarães 1/1/2010 30/12/2010 Dezembro 2010 

0941/10 Engenharia de Produção 

Ciclo de Palestras do IV Workshop de Tecnologia 

Aplicada à Gestão UNIPAC Marco Paulo Guimarães 1/10/2010 31/12/2010 Dezembro 2010 
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0942/10 Engenharia de Produção 

Workshop: o papel do estágio na formação do 

aluno Marco Paulo Guimarães 1/1/2010 30/12/2010 Dezembro 2010 

0946/10 Engenharia de Produção 

I Workshop de Grupo de Estudos em Modelagem 

e Simulação Stella Jacyszyn Bachega 29/9/2010 5/5/2011 Dezembro 2010 

0965/11 Engenharia de Produção 

Proposta de Ação para a Redução da Lacuna entre 

Teoria e Prática da Engenharia de Produção Stella Jacyszyn Bachega 1/3/2011 31/5/2012 Março 2011 

0967/11 Engenharia de Produção 

Programa Educacional de Coleta Seletiva e 

Reciclagem nas Escolas e Expansão do Programa 

de Coleta Seletiva no Município de Catalão Maico Roris Severino 4/4/2011 2/7/2012 Março 2011 

0986/11 Engenharia de Produção Projeto Consultoria Organizacional (CO) Julio Cesar Valandro Soares 1/4/2011 1/6/2011 Abril 2011 

0989/11 Engenharia de Produção 

Proposta de Integração entre a Universidade e 

Sociedade Empresrial através de uma Empresa 

Júnior Lie Yamanaka 1/8/2011 31/5/2012 Abril 2011 

0991/11 Engenharia de Produção 

Reciclagem de Óleo de cozinha: uma alternativa 

sustentável na Produção de Sabão Líquido 
José Waldo Martinez 

Espinosa 8/8/2011 8/12/2012 Abril 2011 

1026/11 Engenharia de Produção Feira da Engenharia de Produção. Luciana Carvalho 1/8/2011 3/10/2011 Agosto 2011 

1109/12 Engenharia de Produção 

II Workshop do Grupo de Estudos em 

Modelagem e Simulação Stella Jacyszyn Bachega 27/2/2012 16/7/2012 Março 2012 

1126/12 Engenharia de Produção 

Implementação de uma incubadora de 

empreendimentos econômicos sócio-solidários na 

UFG-Campus Catalão Maico Roris Severino 1/8/2012 31/12/2013 Abril 2012 

1135/12 Engenharia de Produção 
Projeto Consultoria Organizacional (CO) 

Júlio Cesar Valandro Soares 20/4/2012 31/8/2014 Abril 2012 

1221/13 Engenharia de Produção 
Engenharia de Produção em Debate 

Maico Roris Severino 18/2/2013 1/8/2014 Fevereiro 2013 

1250/13 Engenharia de Produção 

Incubação de empreendimentos econômicos 

solidários no múnicipio de Catalão Maico Roris Severino 1/8/2013 31/8/2014 Abril 2013 

 

 



ANEXO 11 

RESUMO DAS AÇÕES DE CULTURA DA CEC 2011-2014 

 

1) Orquestra de Câmara de Catalão: ensino e produção de música erudita 

Este projeto representa a institucionalização da parceria da UFG/Campus Catalão com a Orquestra de Câmara de 

Catalão constituída no ano de 2010 por meio do apoio da Fundação Cultural Maria das Dores Campos. A proposta é 

que a referida orquestra, composta por crianças iniciantes em instrumentos musicais clássicos, bem como jovens e 

adultos que já possuem certa desenvoltura com este tipo de instrumento musical, conte com um apoio político 

explícito e institucionalizado para que venha a crescer e se fortalecer como grupo representativo da produção 

cultural existente na cidade de Catalão.  

 

2) I Fórum de Cultura de Catalão 

O I Fórum de Cultura de Catalão é uma iniciativa que busca congregar instituições e agentes de produção cultural e 

artística da nossa cidade para constituir-se num espaço-tempo de democratização da avaliação da arte-cultura local. 

Com isso, se poderá diagnosticar tal realidade e, assim, interferir para qualificar as políticas culturais em curso. Em 

função disso, o evento contará com uma palestra pela manhã e com a realização de um diagnóstico dos ganhos e das 

dificuldades das instituições e grupos de produção artística da cidade. 

 

3) Exposições de Artes Plásticas e Visuais no Campus Catalão 

Este projeto visa apresentar à comunidade interna e externa da UFG em Catalão as obras de distintos artistas locais 

que produzem no campo das Artes Plásticas e Visuais, pois existe uma produção significante em Catalão, incluindo-

se o próprio Campus, mas a sua veiculação não aparece de modo muito expressivo. Diante disso, o principal 

objetivo desta ação é veicular as obras de artistas plásticos, fotógrafos e caricaturistas, afim de dar visibilidade aos 

seus trabalhos e para que se possa contribuir para a formação de um público mais sensível e aberto à fruição 

artística. 

 

4) Recitais Didáticos no Campus Catalão da UFG 

Este projeto se propõe a publicizar e, assim, dar visibilidade à música erudita no Campus Catalão, a partir de uma 

parceria com estudantes e professores de música erudita, graduandos da Universidade Federal de Uberlândia e 

professores já graduados nessa instituição. Esta ação consiste na realização de recitais didáticos com foco no violão: 

uma apresentação seguida do comentário de cada peça feita por seus executantes, o que estabelece um diálogo e um 

processo pedagógico junto ao público, frequentemente, não muito acostumado com essa expressão musical. 

 

5) Cores no Campus Catalão da UFG: compondo outras visualidades 

Este projeto consiste em produzir outras visualidades no Campus Catalão, unidade da UFG que, como tantos outros 

espaços de universidades federais, encontra-se como um verdadeiro canteiro de obras, sobretudo em função da 

expansão que é fruto do REUNI. Assim, o Campus, com seus prédios novos e antigos ainda está em busca de uma 

identidade visual capaz de expressar o coração que nele palpita. São muitas as paredes externas e internas que, por 

serem lisas, não parecem representar muito a intensidade da vida universitária, feita de conflitos e de diversidade. 

 

6) DIA - Dia Internacional da Animação em Catalão 

A Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG pretende, com esta ação, incluir Catalão no 

circuito nacional do DIA, que significa Dia Internacional da Animação. Tal evento é realizado no Brasil 

ininterruptamente desde 2003 e, em sua última versão, conseguiu mobilizar mais de 200 cidades em nosso país. O 

DIA consiste na transmissão simultânea da mesma programação, que inclui os premiados do ano em Cinema de 

Animação, no Brasil e no mundo. Trazer o Cinema de Animação ao público catalano é, sem dúvida, mais uma 

iniciativa enriquecedora no campo cultural. 

 

7) Show Fernanda Guedes: em comemoração aos 30 anos do CAC/UFG 

A presente ação consiste na realização de um show de música popular brasileira a ser realizado no Campus Catalão 

em comemoração aos seus 30 anos, e também, como parte da programação do SEA - Seminário de Educação 

Ambiental, que é coordenado pelo curso de Geografia da UFG/CAC. A artista convidada para realizar a 

apresentação tem o fomento da Lei Goyazes no ano de 2013, o que a possibilita fazer inúmeras apresentações 

gratuitas em Goiás, motivo pelo qual Catalão acaba de entrar em sua rota e beneficiar-se culturalmente desse 

processo. 

 

Publicado no site www.cec.ufg.br 

 

 



ANEXO 12 

DOSSIÊ MASTER CLASS: APOIO À QUALIFICAÇÃO DA ORQUESTRA DE CATALÃO 

 

 

 

 

 

Dossiê do Projeto Master Class 
 

 

Este é um projeto da CEC em apoio à Associação Cultural Orquestra de Catalão. A partir de parceria 

institucionalizada pela CEC/CAC/UFG em 2011, que cadastrou ação de Extensão e Cultura da referida Orquestra, 

buscou-se, em 2013, apoiar o grupo no tocante a sua qualificação, tentando estabelecer um vínculo com a Escola de 

Música e Artes Cênicas da UFG (EMAC-UFG) para que alguns de seus professores pudessem fazer Extensão junto 

da Orquestra na cidade de Catalão. 

O Master Class é um tipo de aula que se desenrola em apenas um (01) dia e o seu término é marcado por uma 

audição, que significa apresentação das peças musicais estudadas durante as aulas para o público que estiver 

disponível. 

Com base em levantamento feito junto à Orquestra, detectamos os instrumentos de que o grupo possuiria 

maior necessidade de qualificação, quais sejam: Violino, Violão Celo, Contrabaixo, Piano, Canto e Percussão. 

Entramos em contato com a Diretora da EMAC, professora Ana Guiomar, para receber as indicações dos/as 

professores/as e/ou alunos/as que poderiam fazer esse trabalho, e propusemos a institucionalização da ação mediante 

a resposta positiva dos/as convidados/as. Na ocasião, a referida professora colocou como critério que os professores 

convidados não poderiam ter suas aulas em Goiânia atrapalhadas para participarem do projeto. Tal orientação foi 

automaticamente aceita pela CEC, até mesmo porque prevíamos as sextas e sábados para que as aulas Master Class 

fossem efetivadas, inclusive por conta de que a maioria dos componentes da Orquestra de Catalão tem inúmeros 

compromissos durante a semana, estando mais disponível nos finais de semana. 

A Diretora da EMAC nos indicou vários de seus professores, e com as informações em mãos, de abril a 

setembro de 2013, tentamos marcar as aulas com aqueles que se colocaram disponíveis e em acordo com as 

condições por nós apresentadas para viabilizar a ação. 

A proposta feita a cada uma das pessoas contactadas foi a de que realizassem, ao menos, uma aula; e, no caso 

de haver uma disposição e uma vontade de retornar à Catalão, poderíamos estudar e viabilizar os combinados. Os 

dias sugeridos para que as aulas acontecessem foram a sexta e/ou o sábado. Como esperávamos viabilizar aulas de 

seis (06) instrumentos, consideramos que a melhor proposta seria a de garantir uma (01) aula por mês, com cada um 

dos instrumentos citados mais acima. 

As condições disponibilizadas pela CEC para trazer os/as professores/as foram: 1) Garantia de Transporte 

Institucional, com nossos motoristas fazendo o trajeto Goiânia-Catalão-Goiânia; 2) Pagamento de Diárias para 

subsidiar alimentação e hotel dos/as convidados/as. 

Nas negociações com todas as pessoas contactadas, o principal critério que as fez não aceitar nosso convite 

esteve atrelado ao não pagamento de cachê por parte do Campus Catalão. Embora a Associação Orquestra de 

Câmara de Catalão tenha financiamento da Lei Rouanet, a entidade também não previu pagamento de cachês e não 

disponibilizava esse tipo de pagamento. Assim, por mais que tenhamos, desde o início das conversas, esclarecido 

que a UFG/CAC não pagaria cachês, em alguns momentos, foi difícil chegar a um entendimento com os/as 

convidados/as, que logo que entendiam que não receberiam seus cachês, declinavam do convite, em alguns casos, 

anteriormente aceito. Destacamos também que alguns/as convidados/as não aceitaram nosso convite por estarem 

com suas agendas lotadas na ocasião em que receberam o convite. 

A compreensão da CEC sempre foi a de que o referido convite estaria atrelado à uma ação extensionista da 

EMAC em parceria com o Campus Catalão, e foi nessa direção que o convite foi feito, motivo pelo qual não 

imaginávamos que o pagamento de cachês se faria imprescindível para viabilizar a presença dos/as convidados/as 

em nossa cidade. 

As funcionárias da CEC responsáveis por dar andamento no processo aqui relatado foram Gláucia 

Evangelista e Jussara Silveira, que estiveram de abril a setembro de 2013 envolvidas nas conversas e tentativas de 

viabilizar o Projeto Master Class. 

Como não foi possível viabilizar o Master Class em Catalão com a participação da EMAC, não foram feitas 

quaisquer adequações/alterações no cadastro inicial da Orquestra de Câmara, assinado pela Coordenadora de 

Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG e efetivado pela CEC na gestão 2011-2014. 

Abaixo, seguem os dados dos/as convidados pela CEC para participar do Master Class e também as 

conversas virtuais com cada uma dessas pessoas, bem como a sistematização de suas respostas. 

 

1) Proposta: 

Aulas: 1x por mês e por Instrumento Musical 
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Dias: Sexta ou Sábado 

Média de alunos: 14 alunos em cada categoria 

 

2) Instrumentos Musicais: 

1- Violino 

Prof. Alessandro Borgomanero – (62) 9174-2254 

 Não pode aceitar, pois esta com orquestra filarmônica de Goiás.  

Sugeriu Carlos Eduardo - (62)8316-3084 

E-mail: eduardo_violin@hotmail.com 

 Segue conversa por e-mail. 

Prof. Carlos Eduardo  

 Não pode aceitar, pois este envolvido com projetos de duas orquestras. 

Sugeriu ____________ - (62) 8182-8993 

e-mail: k7pontes@hotmail.com 

 Segue conversa por e-mail. 

 

2- Violão Celo 

David Gardinier – (62) 8198-6678 

 

3- Contrabaixo 

Sonia Ray – (62) 9249-0911 

 Não aceitou. 

 Segue conversa por e-mail. 

 

4- Piano 

Maria Lucia Rovis – (62) 9249-8925 

 O telefone não é de outra pessoa (Nilda), motivo pelo qual não conseguimos contato. 

 

5- Canto 

Vanessa Bertoline – (62)81978399 

Vanessa.bertoline.ufg@hotmail.com 

 Está de licença maternidade e Indicou alguns contatos de alunos. 

 Segue conversa por e-mail. 

 Aluno que aceitou foi Alexandre Vaz (set./13)– Aguardando marcar a data de vinda 

 A vinda do Alexandre Vaz não aconteceu pois o mesmo disse que o financeiro não compensava o 

seu deslocamento. 

 

6- Percussão 

Fábio Fonseca Oliveira – (62) 8458-9701 

 O telefone repassado não é desta pessoa  

 

 

3) Mensagens trocadas: 

3.1. Articulando o projeto com a Diretora da EMAC 

 

Boa tarde Ana, 

Conforme nossa conversa pelo telefone, segue anexo o projeto da Orquestra de Câmara. Como o projeto já está 

cadastrado ainda não tem a inclusão das Master Class e nem os nomes dos Professores sugeridos na equipe, porém 

essa alteração será feita no relatório parcial no final do ano. Mas se você julgar necessário que seja feita agora, ela 

irá fazer, uma vez que não interfere na emissão de certificados, nem no SICAD, se fizer no final do ano o relatório 

parcial. 

Qualquer dúvida estou à disposição. 

Att. 

Gláucia Evangelista 

Secretária 

https://www.google.com.br/search?biw=1024&bih=629&q=orquestra+filarm%C3%B4nica&spell=1&sa=X&ei=a4EOUum4EuLbyQGSmYEw&ved=0CCwQvwUoAA
mailto:eduardo_violin@hotmail.com
mailto:k7pontes@hotmail.com
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Coordenação de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 

Cadastro Orquestra de Câmara.pdf 

81K  Visualizar  Baixar 

 

Prezada Gláucia, 

Penso que deva ficar assim: 

Este projeto representa a institucionalização da parceria da UFG/Campus Catalão com a Orquestra de Câmara de 

Catalão constituída no ano de 2010, e, a partir deste ano (2013) com a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG 

(Goiânia), por meio do apoio da Fundação Cultural Maria das Dores Campos. A proposta é que a referida orquestra, 

composta por crianças iniciantes em instrumentos musicais clássicos, bem como jovens e adultos que já possuem 

certa desenvoltura com este tipo de instrumento musical, conte com um apoio político explícito e institucionalizado 

para que venha a crescer e se fortalecer como grupo representativo da produção cultural existente na cidade de 

Catalão. 

Nos professores deve ser acrescentado a frente de seus nomes EMAC. 

Assim fazendo a autorização digital deve ser compartilhada entre Catalão e EMAC. 

Abraços 

Ana Guiomar 

 

Ana Guiomar Rêgo Souza 

EMAC/UFG - Diretora 

anagsou@yahoo.com.br 

anagsou@gmail.com 

(62)35211430/32151805 

(62)99964235/92373505 

 

Olá Ana, 

Hoje que li seu e-mail, com as indicações abaixo. Gostaria de saber se não posso fazer isso no relatório parcial deste 

ano, onde certamente colocarei o nome dos professores envolvidos, suas cargas-horárias e, é claro, sua unidade de 

origem. Caso vc realmente faça questão, providencio uma retificação no projeto original. Abraço, 

 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

OBS.: Sem resposta 

* * * 

3.2. Contato com o Prof. Carlos Eduardo (Violino) 

 

Boa tarde Prof. Carlos Eduardo, 

Convidamos à você para participar do Projeto Master Class, onde você irá ministrar aulas uma vez por mês, na sexta 

ou sábado com 14 alunos em média. 

- O projeto Master Class representa a institucionalização da parceria da UFG/Campus Catalão com a Orquestra de 

Câmara de Catalão constituída no ano de 2010, e, a partir deste ano (2013), com a Escola de Música e Artes Cênicas 

da UFG (Goiânia) por meio do apoio da Fundação Cultural Maria das Dores Campos. 

- A proposta é que a referida orquestra, composta por crianças iniciantes em instrumentos musicais clássicos, bem 

como jovens e adultos que já possuem certa desenvoltura com este tipo de instrumento musical, conte com um apoio 

político explícito e institucionalizado para que venha a crescer e se fortalecer como grupo representativo da 

produção cultural existente na cidade de Catalão. 

Com sua participação em nosso projeto garantimos as diárias no valor de R$ 177,00 que é o valor padrão da UFG, e 

o transporte, (carro com motorista da instituição oferecido a condução de ida e volta) além da certificação que será 

emitida no final do ano. Caso você precise, poderemos emitir uma declaração provisória quando de sua vinda. 

Desde já agradeço sua atenção e fico no aguardo da sua participação em nosso Projeto. 

Att. 

 

Gláucia Evangelista 

Secretária 

Coordenação de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=17bc2f2ac3&view=att&th=13e853dd25857e03&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hggslnsk0&zw
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=gmail&attid=0.1&thid=13e853dd25857e03&mt=application/pdf&authuser=0&url=https://mail.google.com/mail/u/0/?ui%3D2%26ik%3D17bc2f2ac3%26view%3Datt%26th%3D13e853dd25857e03%26attid%3D0.1%26disp%3Dsafe%26realattid%3Df_hggslnsk0%26zw&sig=AHIEtbTjP1_CsJtX9uLQvwmtRMlCFnzwbQ
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=17bc2f2ac3&view=att&th=13e853dd25857e03&attid=0.1&disp=safe&realattid=f_hggslnsk0&zw
mailto:anagsou@yahoo.com.br
mailto:anagsou@gmail.com
http://www.cec.catalao.ufg.br/
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Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 

Boa tarde Gláucia! 

Lhe agradeço pelo convite em participar do projeto e eu teria prazer em participar, mas dadas as circunstâncias seria 

inviável eu me deslocar de Goiânia até Catalão com as condições que vc me apresentou. 

Mesmo sendo um masterclasse, cada aluno precisaria de uma atenção especial do professor, isso requer no mínimo 

30 minutos pra cada aluno. Sendo 14 alunos, seriam 7 horas de aulas, isso levaria um dia inteiro e pelo valor de uma 

diária realmente fica muito abaixo da média! Eu dou  aula em um projeto idêntico pra UFU de Uberlândia e lá eles 

pagam cerca de R$ 800,00 fora o combustível pago pelo deslocamento. 

Em Uberlândia a escola de musica conseguiu uma parceria com alguns empresários da cidade pra custear as aulas. 

Talvez seria uma opção também pra Catalão. 

Me coloco à disposição pra esclarecer qualquer dúvida. 

Muito obrigado! 

Att 

Carlos Eduardo 

 

 

Bom dia Prof. Carlos Eduardo, 

Desde já muito obrigada pela sua atenção dispensada. 

O convite fica em aberto, e passaremos o seu contato para a coordenadora da Orquestra da Câmara - Jorgiane - caso 

ela se interesse em articular outra disponibilidade de pagamento, entrará em contato. 

Att. 

Gláucia Evangelista 

 

 

Olá Carlos Eduardo,  

Anteriormente, uma funcionária da Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG entrou em 

contato com você para convidá-lo a participar de nossa ação de extensão e cultura junto da Orquestra de Catalão, ao 

que você retornou de pronto e ao que agradecemos imensamente. 

Entro em contato nesse momento para dar um retorno da nossa conversa com Jorgiane, coordenadora da Associação 

Cultural Orquestra de Catalão, quanto as suas necessidades para ter melhores condições de realizar o Master Class 

de Violino junto ao grupo. 

Antes, porém, eu gostaria de te explicar melhor o que nós, da universidade, temos condições de garantir para 

viabilizar a ação: 

1) Transporte: Um de nossos motoristas o buscará e levará de volta à Goiânia, pois é esse o procedimento padrão da 

UFG. 

2) Diárias: pelos procedimentos da universidade, não podemos pagar diárias e hospedagem, mas apenas uma dessas 

duas rubricas. Como o valor das diárias cobre o valor do hotel e ainda possibilita a alimentação (algo que também 

não podemos pagar pela universidade),  compreendemos que é mais interessante pagar diárias aos nossos 

colaboradores. Quanto aos valores: quando o colaborador dorme em Catalão de um dia para o outro, ele recebe uma 

diária e meia (R$ 265,50), sendo que uma diária no hotel em que costumamos hospedar nossos convidados aqui em 

Catalão é de R$ 85,00. Ou seja, uma diária e meia custeia hotel, alimentação e ainda há alguma sobra. No caso de 

serem duas pernoites, o colaborador recebe duas diárias e meia e, assim, sucessivamente. 

Em e-mail anterior, você citou uma experiência que desenvolve em Uberlândia e nos informou que recebe cerca de 

R$ 800,00 para ministrar as aulas, em período similar ao que propusemos a você. O que fizemos foi conversar com 

Jorgiane para compreender se ela poderia viabilizar esse pagamento pela orquestra, o que nesse ano não será 

possível porque o grupo não conseguiu captar o montante de verba de que precisava para garantir as atividades 

diárias e nem tinha previsto rubrica para Master Class. 

Diante da situação, te pergunto, novamente, se não teria interesse de vir conhecer o grupo, em uma única vez, para 

senti-lo e, quem sabe, construir algum vínculo que permita seu retorno, aí sim, com previsão de gastos por parte da 

Orquestra. Do modo como te proponho, você não terá gastos, mas, com certeza, não receberá o merecido por seu 

trabalho em termos financeiros. 

Uma pergunta: você é professor da EMAC/UFG? Te pergunto porque você nos foi indicado pelo professor 

Alessandro Borgomanero, mas eu não entendi se você possui vínculo ou não com a UFG. Com os professores da 

EMAC, por exemplo, temos conversado sobre a inclusão de seus nomes na ação de extensão e cultura já cadastrada 

na PROEC/UFG e sobre a emissão de certificação correspondente à referida participação. 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
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Espero que você avalie com carinho a situação, mas é claro que, em realmente não lhe sendo possível aceitar nosso 

convite, agradeço muito sua atenção e compreensão. 

Cordialmente, 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/34415347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

Boa tarde professora! 

Me desculpe pela demora em responder seu email. 

Estou envolvido com os projetos de duas orquestras aqui em Goiânia,portanto sem possibilidade de assumir 

compromisso em outra cidade. 

Envio o email e o telefone de um amigo também professor de violino que talvez possa ajuda-los: 

k7pontes@hotmail.com 

62-81828993. 

Obrigado! 

 

 

Bom dia Carlos Eduardo,  

Obrigada pela indicação, entraremos em contato. 

Att. 

Gláucia 

 

* * * 

 

3.3. Contato com a Prof. Sônia (Contrabaixo) 

 

Boa tarde Sônia, 

Convidamos à você para participar do Projeto Master Class, onde você irá ministrar aulas uma vez por mês, na sexta 

ou sábado com 14 alunos em média. O projeto Master Class representa a institucionalização da parceria da 

UFG/Campus Catalão com a Orquestra de Câmara de Catalão constituída no ano de 2010, e, a partir deste ano 

(2013), com a Escola de Música e Artes Cênicas da UFG (Goiânia) por meio do apoio da Fundação Cultural Maria 

das Dores Campos. A proposta é que a referida orquestra, composta por crianças iniciantes em instrumentos 

musicais clássicos, bem como jovens e adultos que já possuem certa desenvoltura com este tipo de instrumento 

musical, conte com um apoio político explícito e institucionalizado para que venha a crescer e se fortalecer como 

grupo representativo da produção cultural existente na cidade de Catalão. 

Com sua participação em nosso projeto garantimos as diárias no valor de 177,00 que é o valor padrão da UFG, e o 

transporte, além da certificação que será emitida no final do ano. Caso você precise, poderemos emitir uma 

declaração provisória quando de sua vinda. Fico no aguardo da sua participação em nosso Projeto. 

Att., 

Jussara José da Silveira 

Estagiária 

Coordenação de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 

Cara Jussara, 

Obrigada pelo contato. Adoraria colaborar com o projeto, porém, lembro que não é possível atender 14 alunos em 

um único dia. Eu precisaria de Hotel e pelo menos duas diárias, além do valor da gasolina (R$120,00) e 

alimentação. 

Tenho conhecimento verbal deste projeto mas ainda não fui liberada pela direção da Escola de Música para esta 

atividade. Por isso, encaminho esta mensagem para a direçao, Profa. Dra. Ana Guiomar Rego Souza, para que 

oficializemos esta negociação. 

Abraços, 

Sonia 

 

 

Bom dia Sônia, 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
mailto:k7pontes@hotmail.com
http://www.cec.catalao.ufg.br/
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Aguardamos sua resposta quanto à participação. Quanto à sua solicitação, informamos que a UFG disponibiliza 

apenas diárias e transporte, as despesas de hospedagem e alimentação deverão ser custeadas com o valor das diárias 

pagas. 

Qualquer dúvida, a Profº Ana Guiomar já tem conhecimento sobre o assunto. 

Att., 

Jussara José da Silveira  

 

Resposta: 

Cara Jussara, 

A Profa. Dra. Ana Guiomar R. Sousa, diretora da EMAC, não recebeu oficialmente o projeto que estaria cadastrado 

na PROEC em parceira com a EMAC. Portanto, oficialmente não há parceria. Por favor, peça a coordenação do 

projeto que entre em contato com a direção da EMAC. 

Quanto a minha ida, fica inviável nas condições colocadas. Obviamente não posso dirigir 8 horas (ida e volta) e 

atender 14 alunos em um único dia e ainda custear minha diária. Solicito que a coordenação do projeto entre em 

contato comigo diretamente. 62-9249.0911 

No mais, informo que eu já atendo os alunos de contrabaixo da Orquestra de Catalão no projeto da Prefeitura e estou 

em Catalão em datas acetadas com o projeto cumprindo um total de 27 aulas no anos de 2013 (todas já agendadas). 

Assim, não vejo como acrescentar outro projeto para o mesmo fim. 

Aguardo contato da coordenação. 

Grata, 

Sonia Ray 

 

 

Contato da Profa Maria do Carmo: 

Olá Professora Sonia, 

Escrevo para esclarecer a você todos os pontos levantados em seu último e-mail à Jussara, minha estagiária na 

Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão. 

1) Quanto à institucionalidade do projeto junto à PROEC: em abril de 2013, enviamos o projeto que eu mesma 

cadastrei no SIEC para Ana Guiomar. Na ocasião, a referida professora pediu que fossem feitos alguns ajustes e, 

diante do pedido, eu mesma respondi às solicitações dela perguntando se eu não poderia fazer isso no Relatório 

Parcial, emitido todo mês de dezembro, em que incluímos nomes de participantes e suas respectivas unidades de 

origem. Em conversa telefônica com minha secretária Gláucia, Ana Guiomar respondeu: " sem problemas, desde 

que a participação no projeto não atrapalhe a grade horária dos professores da EMAC". Assim, entendi que estaria 

tudo certo com a parte da institucionalização da ação. Mas, se ainda assim, for o caso, posso fazer uma retificação 

no cadastro da ação, sem problemas; 

2) Quanto ao transporte: É um de nossos motoristas que a buscará e levará de volta à Goiânia, pois é esse o 

procedimento padrão. Desse modo, você poderá ficar um pouco mais relaxada com a viagem; 

3) As diárias: pelos procedimentos da universidade, eu não posso pagar diárias e hospedagem, mas apenas uma 

dessas duas rubricas. Como o valor das diárias cobre o valor do hotel e ainda possibilita a alimentação (algo que eu 

não tenho como pagar pela universidade), eu compreendo que é mais interessante pagar diárias aos nossos 

colaboradores. Vamos aos valores: se você dormir em Catalão de sexta para sábado, você recebe uma diária e meia 

(R$ 265,50), sendo que uma diária no hotel em que costumamos hospedar nossos convidados aqui em Catalão é de 

R$ 85,00. Como o transporte é feito e pago por nós, sem custos para você, em meu entendimento a diária cobre sua 

vinda. 

Diante dessas informações, caso você reavalie a situação e ainda queira participar da ação, o convite continua 

válido. 

Atenciosamente, 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/34415347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

*Logo após o envio desse e-mail, a professora Maria do Carmo ligou para a professora Sonia, momento em que 

conversaram sobre a situação e concluíram a inviabilidade da vinda da professora de Contrabaixo à Catalão. 

 

* * * 

 

3.4. Contato com a Profª. Vanessa (Canto) 

 

Boa tarde Vanessa Bertolini, 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
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Conforme nosso contato pelo telefone, por favor encaminhe para mim os contatos de seus alunos que ministram às 

aulas de canto. Desde já agradecemos à sua contribuição. 

Att. 

Jussara José da Silveira 

Estagiária 

Coordenação de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 

Excelentes Alunos de canto q podem participar do projeto: 

Alexandre Vaz 8126 9439 - faz tempo q não sei se o número mudou... 

Felix Bhauer - 8145 6001 - esse é fantástico! 

Gardênia Azevedo - 9304 5041 

Kelly Tobias - 8465 4998 

Thais Meister - é caloura, mas é boa! 

Wanderson Moura - 8585 4825 

 

Outros professores de canto que podem lhe passar bons nomes, caso não possam participar do projeto: 

Angelo Dias - 9688 1275 ou 3093 1412 

Angela Barra- 9973 7618 ou 3609 3750 

Marília Álvares - 8161 6959 

 

Boa sorte e bons trabalhos 

Vanessa 

8197 8399 

 
* * * 

 

4) Conclusão: 

Diante dos fatos descritos, concluímos que fizemos todas as tentativas possíveis, mas infelizmente não obtivemos 

sucesso, devido ao fato de não possuirmos recursos para pagamento do cachê aos professores. 

Gláucia Evangelista – Secretária da CEC 

 

 

http://www.cec.catalao.ufg.br/


 

 



ANEXO 14 

RELATÓRIO DO DIA 2013 PARA A ABCA 

 

 

RELATÓRIO DO DIA INTERNACIONAL DA ANIMAÇÃO EM CATALÃO 

 

Em Catalão, o DIA foi realizado pela Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão da 

Universidade Federal de Goiás (UFG/CAC) em parceria com a Fundação Cultural Maria das Dores Campos, 

principal entidade fomentadora da cultura em nosso município. 

Catalão é uma cidade com quase 100.000 habitantes, localizada no sudeste goiano. Geograficamente ela dista 

110km de Uberlândia/MG, 300km de Brasília/DF e 250km de Goiânia/GO. Há 4 salas de cinema no único shopping 

da cidade, mas a notícia que corre é de que na maioria das vezes essas salas estão esvaziadas. Há público para o 

cinema em Catalão, sem dúvida, mas parece ser preciso criar uma cultura de acesso a filmes diversificados, com 

origens nacionais, culturais e estéticas distintas, pois é só ao cinema comercial que as pessoas tem acesso quando 

pensamos as salas de cinema da cidade. Para ter acesso a produções cinematográficas alternativas, conta-se apenas 

com as vídeo-locadoras da cidade ou com a possibilidade de ir aos cinemas em Uberlândia. 

Desse modo, é fundamental que iniciativas inovadoras como essa tomem o interior do Brasil, pois nele as 

pessoas tem menos acesso à uma produção artístico-cultural interessante, que quebre clichês ao invés de apenas 

reforçá-los. Se um dos papeis do cinema é ensinar a olhar (e, assim, pensar) a partir das provocações que faz, 

significa que ele precisa chegar nos lugares que mais carecem dele, como é o caso de cidades com poucas opções 

estético-expressivas, em que os hábitos e a rotinização da vida „normalizam‟ e enfraquecem modos de sentir, pensar 

e olhar o mundo. 

Para dar conta da tarefa, nos preparamos com antecedência, já que apostamos no papel pedagógico e político 

do DIA em Catalão, sobretudo, junto à juventude. 

Toda a estrutura logística para a realização do DIA em Catalão foi garantida pela Coordenação de Extensão e 

Cultura da UFG/CAC, que contou com: 1) a disponibilização do auditório com capacidade para receber até 800 

pessoas; 2) impressão de 40 cartazes com apoio da PROEC-UFG (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura); 3) 

reprodução dos folders com a programação das duas Mostras (Infantil e Oficial); 4) transporte para condução das 

escolas até o Campus Catalão da UFG, nos turnos vespertino e noturno. Outro procedimento da Coordenação de 

Extensão e Cultura (CECCAC) foi efetivar o cadastro do projeto em seu sistema para institucionalizá-lo e, assim, 

poder emitir certificação aos executores da ação. 

A Fundação Cultural Maria das Dores Campos efetivou as articulações com a Rede Estadual de Educação e 

algumas escolas privadas de Catalão, que garantiram o principal público do DIA. Além disso, articulou cinco rádios 

da cidade para que fizéssemos a divulgação uma semana antes do evento, e a principal TV para cobrir o evento 

quando de sua realização. Destaca-se que também a Secretaria Municipal de Educação foi convidada a participar do 

projeto, mas, frente a outras prioridades, optou por não se fazer presente. 

Quanto à divulgação, ela também foi feita em redes sociais como o facebook, através de convites individuais 

e divulgação de posts com a vinheta e o frame do DIA, além de e-mails para a lista de contatos da CECCAC.  

O DIA, realizado em 28 de outubro de 2013, aconteceu no Auditório Paulo Perillo Bastos do Campus 

Catalão da UFG, contando com as Mostras Infantil e Oficial (Sessões Nacional e Internacional). 

A Mostra Infantil estava marcada para as 13h, mas devido ao atraso da chegada das escolas, começou 

efetivamente as 14h e terminou as 15h. Já a Mostra Oficial, marcada para as 19h30min, começou as 20h, também 

porque precisamos aguardar a chegada das escolas. 

Tanto na Mostra Infantil quanto na Oficial, entregamos ao público, folders com a programação dos curta-

metragens, para que as pessoas pudessem dispor das principais informações de cada produção a ser exibida. 

Para a Mostra Infantil (paralela), contamos com a presença de 6 escolas, que garantiram um público de 

aproximadamente 627 crianças e adolescentes. Acompanhando esses estudantes, havia aproximadamente 35 

professoras. Além disso, contamos com a presença de várias pessoas que ficaram sabendo do evento e lá estiveram 

para prestigiá-lo, como estudantes e professores da UFG, admiradores e produtores do cinema de animação, 

monitores que trabalharam na efetivação do DIA, dentre outros. 

Frente a esse cenário, avaliamos que houve a participação de aproximadamente 700 pessoas na Mostra 

Infantil do DIA em Catalão, o que já confirma que essa foi a maior sessão de cinema já realizada na cidade. 

 

1) APROV – Escola Privada – 35 crianças 

2) Escola Estadual Dr. David Persicano – 120 crianças e adolescentes 

3) Escola Estadual Dona Iayá – 80 crianças e adolescentes 

4) Escola Estadual Maria das Dores Campos – 310 crianças e adolescentes 

5) Escola Estadual Professora Zuzu – 60 crianças e adolescentes 

6) SENAI – 22 adolescentes 
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Montamos uma equipe de com estudantes universitários e funcionários para recepcionar e direcionar as 

escolas antes, durante a após as sessões. Destacamos que o auditório foi preparado e marcado para cada escola, 

justamente para receber com mais qualidade organizacional o grande número de crianças que esperávamos. Isso 

facilitou bastante tanto a chegada quanto a saída dos mais de 650 visitantes escolares. 

Segue o quadro com a organização local do evento: 

 

1. Condução geral do evento: Maria do Carmo e Rafael 

2. Responsável pelos ônibus – Gláucia 

3. Decoração - Gláucia e Thaís 

4. Fotos – Willian e Francisco  

5. Operação de imagem e som – Thaís e Duda 

6. Controle geral das escolas e organização do local* - Magnólia e Jussara 

7. Acolhida 

Recepção e acolhida das escolas 

Ajudar a acomodar as crianças  

Distribuir os folders para cada responsável das respectivas escolas 

 

 APROV 
Luize Quitéria e Lucas Rosa 

 

 ESCOLA ESTADUAL DR. DAVID PERSICANO 
Isabela, Alan e Kenny 

 

 ESCOLA ESTADUAL DONA IAYÁ 
Fernando e Lilian 

 

 ESCOLA ESTADUAL MARIA DAS DORES CAMPOS 
Leandro Kenner, Washington e Amanda 

 

 ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ZUZU 
Bruno e Geisa 

 

* Organização do local: 

Abrir a porta lateral do Auditório na saída 

Olhar os banheiros para garantir o papel higiênico  

Responsável pela manutenção: Alexsandro 

Responsável pela iluminação do auditório: Duda 

 

Como teríamos de esperar todas as escolas chegarem ao Campus, e a empresa de ônibus contratada não tinha 

frota suficiente para fazê-las chegar simultaneamente, precisamos preparar atividades de acolhida e de descontração 

inicial. Enquanto chegavam e acomodavam-se os primeiros grupos de estudantes, Rafael Purcina, Presidente da 

Fundação Cultural Maria das Dores, explicou como seria o evento, pediu paciência para aguardar os demais colegas 

que estariam chegando e deu inicio às dinâmicas para entreter o publico. Foram feitas cantorias, alongamentos 

divertidos e brincadeiras diversas, além do fato de que compomos uma trilha sonora que tocava ao fundo, enquanto 

recebíamos as escolas. 

Assim que o público total de escolas terminou de chegar, lotando nosso auditório, a Coordenadora de 

Extensão e Cultura da UFG/CAC, Maria do Carmo Morales Pinheiro, fez uma breve introdução sobre o DIA e 

convidou para o início da Mostra Infantil. 

Antes, porém, um estudante da UFG/CAC que produz animação pediu para apresentar um curta-metragem de 

10 segundos feito por ele, momento que foi garantido. 

O público se mostrou envolvido durante a apresentação dos curtas-metragens, demonstrando sua empolgação 

com aplausos ao final de cada exibição. O término da exibição também foi conduzido com organização, para que 

cada grupo pudesse sair e voltar ao final para a escola em segurança e a tempo hábil para o lanche das crianças. Em 

um breve agradecimento às professoras por sua participação, todas(os) responderam com satisfação pela 

oportunidade de terem participado deste projeto. E as crianças e adolescentes pareceram, também, bastante 

satisfeitos com a tarde animada que puderam experimentar. 

Para a Mostra Oficial, contamos com a presença de 4 escolas, com um total de 201 estudantes oriundos da 

Educação de Jovens e Adultos da Rede Estadual de Educação de Catalão.  
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Escola Estadual Dr. David Persicano -  68 jovens e adultos (EJA) 

Escola Estadual Dona Iayá – 52 jovens e adultos (EJA) 

Escola Estadual Professora Zuzu – 41 jovens e adultos (EJA) 

Escola Estadual Rita Paranhos Bretas - 40 jovens e adultos do EJA 

 

Acompanhando os estudantes do EJA, havia uma média de 10 professores(as), além de um público 

espontâneo, composto por professores e estudantes da UFG/CAC e outras pessoas da comunidade, que certamente 

viram a divulgação do evento e se interessaram por sua temática. Contabilizamos uma média de 30 participantes 

espontâneos. Desse modo, na Mostra Oficial, havia um público aproximado de 250 pessoas que assistiu as duas 

horas de exibição dos curtas-metragens. 

Enquanto a totalidade das escolas não chegava, havia uma música de fundo composta especialmente para o 

momento. 

Após a chegada de todas as escolas, a Coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão da UFG, 

junto ao Presidente da Fundação Cultural Maria das Dores Campos, abriu oficialmente o Dia Internacional da 

Animação, explicando o projeto ao público e falando da sua importância para a cidade, para a juventude, enfim, para 

a sociedade. 

Um dado interessante é que, assim como à tarde, as pessoas aplaudiram os curtas assim que eles terminavam, 

o que indica que as pessoas gostaram das temáticas e composições estéticas que assistiram. 

Foi à noite que a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Catalão, fez a cobertura do evento, 

entrevistando a Coordenadora de Extensão e Cultura do Campus Catalão e vários jovens que assistiam a Mostra 

Oficial. Tal reportagem foi ao ar no jornal do meio-dia do dia 29 de outubro. As 22h a Mostra foi encerrada, como 

previsto anteriormente. 

Contamos com a presença de 9 membros da equipe de apoio, que ficaram disponíveis para eventuais contra-

tempos. 

 

1. Coordenação geral do evento: Maria do Carmo e Rafael 

2. Responsável pelos ônibus – Luize 

3. Fotos – Willian e Francisco 

4. Operação de imagem e som – Thaís 

5. Acolhida – Evandro, Isabella e Lucas Rosa 

* Organização do local: 

Olhar os banheiros para garantir papel higiênico  

Responsável pela manutenção: Alexsandro 

Responsável pela iluminação: Duda 

 

A experiência de realizar o DIA em Catalão foi muito positiva, interessante, inovadora e desafiadora. Como 

se trata de uma cidade em que as pessoas não costumam muito sair de suas casas para tomar contato com produções 

artístico-culturais de qualidade, um dos desafios da organização local foi justamente a garantia de público, para o 

que contamos, essencialmente, com a parceria da Sub-Secretaria Regional de Educação do Estado de Goiás. Em 

nossa avaliação, O DIA em Catalão foi um sucesso, pois se constituiu na maior sessão de cinema já vista na cidade, 

com uma média de 950 pessoas que assistiram às exibições. E isso só foi possível pelas articulações e trabalho árduo 

que empreendemos, tudo por apostar na relevância de um evento com essa proposta e dessa magnitude. 

 

 



ANEXO 15 

TEXTO BASE PARA CONCEBER OUTDOOR COMEMORATIVO DOS 30 ANOS DO CAC 

 

A sugestão inicial para que a ilustração dos outdoors comemorativos dos 30 anos do Campus seja feita, é 

inspirar-se na seguinte tese de Heráclito: 

 

“O tempo é uma criança que brinca” 

 

E por que? Porque os 30 anos marcam um tempo de maturidade na vida dos seres humanos e, ao mesmo tempo, de 

recomeços, de produção de porvir e, assim, de nascimentos, portanto, de infância. Além disso, considerar que o 

tempo é uma criança que brinca, pode significar, dentre outras coisas que, além de uma cronologia, o tempo forja 

artesanal e silenciosamente, em suas entranhas, desejos e intensidades, sem rumo certo, mas que desembocam em 

produção de vida, tal como uma criança que, ao montar e desmontar, cria inúmeras possibilidades de experimentar o 

real. 

 

Essa ideia da produção artesanal do tempo tem absolutamente tudo a ver com a história do Campus Catalão, feita 

também artesanalmente, o que remete às mãos de muitas pessoas. Além disso, o que é feito com as mãos é lento, 

mais uma marca do Campus Catalão, afinal, o boom de seu crescimento não tem mais do que 6 anos, pois se deu de 

2007 para cá. 

 

Podemos pensar ainda que se “O tempo é uma criança que brinca”, foi brincando e, ao mesmo tempo, suando, que 

nasceram prédios, funções e papéis a serem desempenhados, sobretudo para alimentar a vida de uma região; a região 

sudeste de Goiás.  

 

 

A Ilustração: Imaginamos, a partir dessa conversa, uma ilustração em que uma criança (talvez um bebê) apareça em 

tamanho privilegiado montando, desmontando e remontando o Campus Catalão: seus prédios, suas ruas, as 

personagens que a compõem. Poderíamos pensar, também, nas inúmeras profissões que aqui nasceram e cresceram 

como possibilidades de inserção social e de geração de riqueza. Uma criança (o tempo!) brincando com prédios, 

ruas, livros, letras, mapas, o globo terrestre (tudo isso em tamanho minúsculo diante da grande criança que brinca); 

brinca com o olhar (atenção) e com a montagem de signos diversos (que podem ser expressos em cores, formas, 

sons...). Essa criança pode ter em suas mãos a logomarca da UFG que ela colocará em cima de um dos prédios, o 

que objetivamente remete à instituição UFG. 

 

Desse modo, a criança que deverá aparecer na ilustração não é o Ser Campus Catalão, mas o Ser Tempo do qual o 

Ser Campus Catalão precisou para se sedimentar como instituição formativa essencial à região sudeste de Goiás e ao 

Brasil. 

 

 



ANEXO 16 

RELATÓRIO DA CEC PARA ASPLANGES 

 

IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PLANO DE GESTÃO 2011-2014: PREVISTAS X REALIZADAS 

 

Ações Estratégicas de Extensão e Cultura: 

1) Aprimorar a Extensão Universitária, com ênfase no aperfeiçoamento e ampliação do Programa de Bolsas 
O trabalho feito pela CEC no sentido de aprimorar a Extensão e Cultura no Campus Catalão se deu, 

primeiramente, com a iniciativa de qualificar as ações de extensão, sobretudo por meio do trabalho junto aos 

pareceristas dos cursos e, de modo simultâneo, por meio da leitura e apontamentos das ações cadastradas no SIEC, 

devolvidas aos seus  proponentes sempre que estivessem aquém do atendimento aos critérios extensionistas da UFG 

regulados pela Resolução CONSUNI 03/2008. Assim, a principal ação foi na direção de não mais coadunar com o 

cadastro, muitas vezes inadequado, de ações que não atendessem à natureza da Extensão e da Cultura na UFG. O 

trabalho junto aos pareceristas foi essencial nesse sentido, pois percebemos que ao longo desses últimos três anos, as 

ações cadastradas tem respondido de forma mais qualificada ao que se espera de uma ação dessa natureza. Esse 

trabalho insistente também tem oportunizado que as ações concorram aos editais em condições mais favoráveis, uma 

vez que elas contam com o olhar dos pareceristas dos cursos e da CEC. Quanto ao programa de bolsas, o principal e 

do qual sempre participamos é o PROBEC/PROVEC, cujo número de bolsas por unidade foi aumentado para os 

Campi Catalão e Jataí em 2012, de uma para quatro bolsas (1ª etapa do processo seletivo). Consideramos esse um 

avanço, mesmo que ainda haja demanda reprimida no CAC, que, aliás, a considerar os últimos três anos, não é tão 

alta assim. Em média, apenas 4 ou 5 projetos do Campus Catalão não são contemplados com PROBEC. 

Uma iniciativa que não foi possível concluir é a implementação de um programa próprio de bolsas de 

Extensão e Cultura do Campus Catalão. Desde 2011 a CEC estabeleceu diálogos com o Diretor para fazer essa 

proposição, mas diante de demandas mais urgentes, outras prioridades e com o término antecipado da gestão, a 

criação do programa de bolsas, que imaginávamos pôr em prática em 2014, não pôde ser efetivada. O programa foi 

pensado a partir de uma verba complementar àquela regulamentada pela UFG (2% da receita que sobra dos gastos 

ordinários), sem prejuízo para o desenvolvimento de ações de extensão e cultura da CEC e do Fomento às ações 

extensionistas viabilizado por essa verba correspondente a 2%. 

Ressaltamos, por fim, que a participação de bolsistas permanência em ações extensionistas tem sido muito 

importante para valorizá-las no Campus Catalão. São muitos os projetos que apenas funcionam porque contam com 

o trabalho e a dedicação de seus bolsistas permanência, que também crescem e se aprimoram em suas respectivas 

áreas de conhecimento. 

 

2) Articular a realização de fóruns de Extensão e Cultura que congreguem os setores que compõem a 

Universidade bem como a sociedade local e regional em torno do debate e construção participativa de uma 

Política de Extensão e Cultura para o Campus 
Esta foi uma ação efetivada já em 2011, quando foram realizados o I e o II Fórum de Extensão e Cultura do 

Campus Catalão. O I Fórum apresentou um mapa da Extensão no Campus e das políticas de Extensão para as IFES 

a partir dos indicativos do FORPROEX. Além disso, discutiu questões relativas à financiamento da Extensão na 

UFG e no CAC, momento importante a partir do qual surgiram indicativos de como fazer funcionar uma possível 

política de fomento da CEC às ações extensionistas do CAC. O II Fórum foi chamado para que a UFG/CAC pudesse 

apresentar suas ações às empresas da cidade, para que estas pudessem visualizar o papel social da UFG e para que 

nos comunicassem suas políticas de patrocínio e apoio à iniciativas dessa natureza. Nesse momento, várias questões 

foram levantadas e parcerias possíveis foram vislumbradas. Os dois fóruns serviram de ponto de partida para pesar o 

GT Extensão e Cultura da SEPLAN 2012 (Semana de Planejamento), a partir do qual foram tirados os princípios e 

indicativos para efetivar uma política de fomento e apoio às ações extensionistas do CAC a partir da garantia de uma 

verba própria para a CEC. Além disso, em 2012 foi realizado, em parceria com duas instituições culturais de 

Catalão, o I Fórum de Cultura de Catalão, pensando políticas culturais para a cidade. Assim, pensamos que a 

democracia interna ao CAC quanto às questões da Extensão e Cultura foi garantida de 2011 a 2014 a partir da 

realização dos fóruns e GT. Também houve o estabelecimento de relações interinstitucionais mais fortalecidas, a 

partir do intenso diálogo e parceria que a CEC teve com entidades de formação e produção artístico-cultural, tais 

como Fundação Municipal Maria das Dores Campos, Centro Cultura do Estado de Goiás Labibe Fayad, Associação 

Orquestra de Catalão, Fundação Nova Vida (FENOVA), organizadores do CANTALÃO, Cia Expressarte, dentre 

outras. 

 

3) Atuar para que os espaços de participação do Campus na elaboração, implementação e avaliação de 

políticas públicas locais, regionais e nacionais sejam ampliados 
Houve ampliação da participação da UFG nesse campo de debate, mas não foi protagonizado pela CEC. Não 

saberíamos como descrever isso, pois realmente não foi uma prioridade de trabalho dessa Coordenação. Citamos o 

NEPIE (Núcleo de Infância) que procurou o atual Secretário Municipal de Educação logo no início da sua gestão 
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(abril/2013) para dizer do seu interesse em pensar/problematizar as políticas públicas locais de educação e também 

de proteção à infância. Também há alguns professores da Engenharia Civil que tem participado do debate do Meio 

Ambiente junto dessa Secretaria, mas também não houve protagonismo da CEC. 
 

4) Elaborar proposta e discutir no Conselho Diretor a periodicidade da realização do CONPEEC 
Em 2012 a CEC disparou o debate acerca do formato do CONPEEC junto às Coordenações de Graduação e 

Pesquisa/Pós-Graduação, no intuito de fazer com que o evento tenha, de fato, a cara das três pastas e de uma 

maneira integrada. Chegamos a colocar esse ponto na pauta das reuniões com os pareceristas, mas como a 

prioridade foi a qualificação das ações e o papel dos pareceristas, assim que a terminamos e íriamos dar sequencia 

ao debate, as IFES entraram em greve, a CEC acabou não mais conseguindo retomar esse debate. 

 

5) Fomentar a construção de uma Política de Eventos para o Campus 
Mesma resposta da questão 4, já que pensar uma política de eventos para o Campus Catalão estava 

implicado, a nosso ver, no debate do papel e da importância do CONPEEX para o Campus Catalão. 

 

6) Fomentar a criação de uma rede de articulação Intermunicipal 
Não houve movimento da CEC nessa direção, embora seja possível afirmar que há iniciativas ainda tímidas 

(mas elas existem) de projetos e programas que fazem a articulação intermunicipal. 

 

7) Fomentar o desenvolvimento de atividades extensionistas com foco nas demandas locais e regionais 
Penso que a realização dos dois fóruns de Extensão e Cultura, do GT em 2012, bem como a preocupação da 

CEC em qualificar as ações extensionistas, o diálogo a respeito dos principais editais de financiamento, são 

inciativas que fomentam o foco das ações do Campus Catalão para a localidade, para a cidade de Catalão e sua 

microrregião. 

A realização da Oficina do Conhecimento, em 2012, protagonizada pelo Gabinete de Gestão e Interlocução 

com os Movimentos Sociais do Governo de Goiás e organizada ela CEC, foi uma inciativa bastante importante para 

que várias entidades sociais estivessem na UFG pensando suas demandas e possibilidades de buscar financiamento 

e, simultaneamente, gerar renda, tendo na universidade um ponto de apoio essencial. 

Pelas ações cadastradas no SIEC, a maior parte das ações do Campus Catalão se volta para a própria cidade 

de Catalão, o que nos parece atender às demandas locais de modo expressivo. Isso pode, ao nosso ver, ser 

considerado também fruto de um trabalho de gestão que faz apontamentos nessa direção em todas as instâncias  

 

8) Fortalecer o Projeto UniverCidades e atuar na articulação do Campus em torno da implementação deste 
Esta não foi uma prioridade da CEC e, devido à eleição de outras tarefas, ela não foi trabalhada. 

 

9) Promover a diversidade cultural e a pluralidade de manifestações artísticas através de ações integradas 

com a sociedade local e regional 
Esse é um ponto bastante importante da gestão 2011-2014. Desde 2011 que temos nos articulado à artistas e 

grupos artísticos locais e do estado de Goiás, na tentativa de viabilizar sua estada no Campus Catalão, tendo nessa 

instituição uma parceira e promotora da cultura na região sudeste de Goiás. 

Em 2011, por exemplo, estabelecemos parceria efetiva com a Associação Orquestra de Catalão, com a 

garantia de nossos auditórios para ensaios, apresentações e, inclusive, em 2013, com a qualificação de membros da 

Orquestra em um evento promovido pela EMAC-UFG. 

Também em 2011 estabelecemos um vínculo que tem se fortalecido com o passar do tempo, com a Fundação 

Nova Vida (FENOVA), a partir do qual temos garantido a ida de sua Orquestra e Coral a eventos acadêmicos em 

Goiânia (2011 e 2013), além da participação em diversos eventos acadêmicos e culturais do Campus Catalão. 

Em 2012, ao realizarmos o I Fórum de Cultura de Catalão, fortalecemos as relações institucionais entre a 

UFG/CAC e: Fundação Cultural Maria das Dores Campos, Centro Cultural Labibe Fayad, Associação Orquestra de 

Câmara, FENOVA, Cia Expressarte, além de artistas locais representantes de diversas expressões artísticas. Todas 

essas entidades de produção cultural tem na CEC-CAC-UFG um ponto de apoio para a divulgação da arte na cidade. 

Também a realização da II Conferência Municipal de Cultura, na qual fomos parceiros da Fundação Cultural 

de nosso município, fortaleceu a CEC como ponto de apoio da arte/cultura na cidade. 

Em 2013, considerando sobretudo o indicativo do I Fórum de Cultura de Catalão, de que as instituições 

buscassem compor suas agendas próprias, a CEC estabeleceu uma agenda cultural que contou com: 1) Cinco (05) 

exposições de artes visuais e plásticas, de artistas locais e membros da comunidade universitária; 2) Cinema de 

Animação que atingiu um público de 900 participantes entre crianças, jovens e adultos da rede estadual de educação; 

3) Show Internacional de Zal Sissokho (apoio) e Show da artista goiana Fernanda Guedes; 4) Projeto de vitalização 

de algumas paredes do CAC com as pinturas de artistas locais e da região; 5) Apoio ao CANTALÃO; às peças 

teatrais “O pai da noiva”, “Antero” e “Terça Insana”; às apresentações musicais da Associação Orquestra de 

Catalão; à realização do III Jaratataka Rock; às Calouradas Culturais 2011, 2012 e 2013. 
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Antes disso, a CEC já havia trazido à Catalão o grupo vocal Fé-Menina, de Goiânia, para uma apresentação 

durante a SBPC Regional de 2011 e apoiou as duas edições do Festival de Artes Integradas SIRIEMA, que, em 

2012, trouxe à Catalão a banda Macaco Bongo e atingiu um público médio de 450 pessoas. 

Outro investimento da CEC foi no translado de parte da comunidade universitária ao Música no Campus, que 

acontece em Goiânia. O Campus Catalão se fez presente em quatro shows, dois em 2012 e dois em 2013, quais 

sejam: 1) Chico César; 2) Gal Costa; 3) Alceu Valença; 4) Milton Nascimento e Lô Borges. 

Isso se deu em função de que conseguir realizar o Música no Campus em Catalão é uma ação que depende da 

vinculação do CAC a um parceiro que se disponibilize a pagar o cachê artístico. Em 2011 e começo de 2012, 

tentamos parceria com o SESI, mas ela não vingou. Por isso, optamos por viabilizar que algumas pessoas do 

Campus pudessem participar do projeto, mesmo que tendo de se deslocar até Goiânia. Ainda em 2013, tínhamos 

tudo engatilhado para fazer um Música no Campus comemorativo dos 30 anos com o artista Zeca Baleiro, sendo que 

inclusive a agenda estava fechada. Tentamos parceria com a Prefeitura de Catalão que estava disposta a apostar no 

projeto. Porém, frente aos seus problemas orçamentários, a proposta teve de ser abortada. 

Assim, avaliamos que o trabalho no campo das artes e da cultura, tanto em termos de debate político, 

apontamentos para a cidade, fortalecimento das relações interinstitucionais, quanto em termos de apoio à produção 

local, universitária ou não, e também em termos de efetivar uma agenda própria, a CEC cumpriu sua tarefa de 

“promover a diversidade cultural e a pluralidade das manifestações artísticas locais e regionais”. Contudo, é certo de 

que isso não a exime de continuar crescendo e profissionalizando suas ações nesse campo tão profícuo e, ao mesmo 

tempo, delicado, da produção humana. 

 

10) Promover a Extensão e a Cultura como campos de produção do saber e a sua divulgação em distintos 

meios: livros, revistas ou registros magnéticos 
Já em 2011, a CEC lançou o Boletim de Extensão e Cultura do Campus Catalão, que pretendeu ser uma 

espécie de estopim para o registro das ações extensionistas do CAC bem como do debate da extensão na UFG e no 

Brasil. A ideia inicial foi mostrar que a produção de saberes extensionistas precisa encontrar um lugar consistente na 

produção científica local, o que consideramos que o Boletim conseguiu fazer. Ao fim de três anos de gestão, foram 

produzidos 9 números com textos assinados por professores, estudantes e técnicos envolvidos com as questões e a 

produção da Extensão e da Cultura em nosso Campus, o que indica a riqueza intelectual das iniciativas nesse setor. 

Uma ação prevista e que não foi possível de viabilizar, foi a criação de uma coletânea extensionista ou de uma 

revista de Extensão do CAC. Dois debates foram feitos em 2012 com o DEPECAC para se pensar um Edital, porém, 

com o evento da greve dos técnicos e professores, essa iniciativa foi lançada para frente. Como no ano de 2013, a 

CEC elegeu sua agenda cultural como prioridade e a gestão se encerrou com um ano de antecedência, essa tarefa 

não pode ser efetivada, pois havia planos de tocá-la nesse ano de 2014. 

 

11) Promover a melhoria da sistematização e da divulgação das informações relacionadas a financiamentos 

direcionados a projetos de extensão e cultura 
De 2011 a 2014 a CEC acompanhou de modo intenso todas as modificações no SIEC (Sistema de 

Informação e Cultura da UFG) e trabalhou com afinco junto à Câmara de Extensão e Cultura da UFG para qualificar 

cada vez mais o seu principal Edital de Bolsas: o PROBEC/PROVEC. 

Quanto às bolsas, o principal avanço se deu com o aumento do seu número para as duas maiores unidades da 

UFG, que são os Campus Catalão e Jataí. Até 2011 era distribuído um número igual de bolsas na primeira etapa do 

PROBEC, ou seja, apenas 1 bolsa por unidade, independente do seu número de alunos. A partir de 2012, os Campus 

Catalão e Jataí foram contemplados com o número de 4 bolsas, cada um, em função do número de alunos 

matriculados nos mesmos. A primeira etapa PROBEC/PROVEC em Catalão é feita por meio de edital próprio e 

comissão de avaliação da casa, o que também vem sendo um avanço desde 2011 pois tem educado à todos os 

participantes desse processo seletivo: tanto avaliadores quanto proponentes das ações extensionistas. 

Desde 2011 fazemos uma divulgação bastante consistente, pois além da antecedência na publicação do edital, 

devido também à boa organização da PROEC, publicamos orientações que ajudam os professores no preenchimento 

dos documentos a serem encaminhados para o processo seletivo. 

Outro edital que temos acompanhado com bastante proximidade é o PROEXT, por meio do qual o Campus 

Catalão tem sido agraciado com uma média de cinco projetos e/ou programas a cada ano. Temos feito o papel de 

repassadores das informações vindas da PROEC, mas, nos casos em que se faz necessário, também fizemos a 

mediação da compreensão dos professores quanto ao edital, as reuniões que são chamadas pela PROEC, além da 

leitura de algumas propostas. 

Após nos vincularmos diretamente ao trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Gestão e Interlocução com os 

Movimentos Sociais do Governo do Estado de Goiás, temos recebido a divulgação de inúmeros editais de 

financiamento nos campos da Extensão e da Cultura. Fazemos o papel de repassadores dos mesmos editais, pois, 

apesar de sabermos que uma de nossas tarefas seria a de nos qualificarmos mais para orientar uma melhor 

participação de nossa comunidade nesses processos seletivos, é preciso assumir que nos faltaram condições para que 

tenhamos conseguido nos qualificar de modo mais consistente para amparar cada edital que chega até nós. 



 

81 

 

Por último, disponibilizamos no site www.cec.catalao.ufg.br vários editais específicos do campo das artes e 

da cultura, bem como as leis de incentivo à cultura a que temos acesso, como a Lei Rouanet, Goyazes e outras que 

podem ser consultadas. 

 

12) Promover a realização de atividades esportivas, artísticas e culturais no Campus 
De todas essas ações, apenas as atividades esportivas não foram tocadas. Pretendia-se disparar um debate no 

Campus, a começar pelo curso de Educação Física, a respeito da elaboração de uma política de esporte e lazer para o 

Campus Catalão, principalmente em 2012, segundo ano dessa gestão. Em função da greve de 4 meses nas IFES, esse 

debate foi adiado em detrimento das urgências. Em 2013 outras ações, sobretudo, no campo da arte-cultura, foram 

priorizadas e essa intenção não foi retomada. Além disso, houve a retração de um ano dessa gestão, que deveria ser 

finalizada ao término de 2014, o que impediu que ações não viabilizadas e/ou disparadas até 2013, fosse 

inviabilizada mediante a antecedência de um ano do fechamento da gestão 2011-2014 (saída do Diretor para ocupar 

o cargo de Vice-Reitor da UFG). 

 

13) Promover o debate sobre a necessidade de criação de um Centro de Eventos do Campus com capacidade 

técnica para sediar grandes eventos científicos, acadêmicos, artísticos e culturais 
Tal ação foi pensada apenas pontualmente e não saiu do âmbito da Direção do CAC. Algumas conversas 

entre a Coordenadora de Extensão e Cultura foram feitas com o Diretor na gestão 2011-2014 e nelas foi sinalizada 

uma intencionalidade de tocar o projeto. Mas em meio às demandas mais urgentes, essa foi uma ação não possível 

de ser cumprida. 

Ressalto, porém, que após a estada de uma produtora cultural no ano de 2012 junto à CEC, nós, do setor, 

junto dessa profissional, fizemos um levantamento das necessidades do Auditório Paulo de Bastos Perillo para 

melhorar sua infraestrutura cênica, acústica, visual e de recepção de grupos artísticos. O levantamento incluiu a 

projeção de melhora do tablado do palco, da iluminação e outros aparatos cênicos. Além disso, projetou-se a 

construção de novo camarim, reforma dos atuais, construção de bilheteria e pintura da área reservada às exposições 

visuais em geral. 

 

 

http://www.cec.catalao.ufg.br/


ANEXO 17 

PROEXT 2015 – MENSAGENS AOS PROFESSORES 

 

Data - 06 de fevereiro de 2014 

Título da mensagem - PROEXT 2015: apoio da PROEC ao Campus Catalão 

 

Caros/as professores e professoras, 

A mensagem que se segue objetiva esclarecer os mal-entendidos relativos a um e-mail que encaminhei na 

sexta passada (31/01) bem como no dia 03/02, que versa sobre uma reunião da PROEC com os interessados no 

edital PROEXT 2015. 

Esclareço que recebi a referida mensagem-convite do vice-diretor eleito, prof. Denis, que a reencaminhou 

para mim para que eu tomasse as devidas providências. Em um primeiro momento, estranhei não ter sido avisada 

oficialmente da mesma. Porém, como estava fechando os trabalhos de fim de semestre e há alguns dias de entrar em 

férias, avaliei que deveria reencaminhar o convite para dar ciência aos colegas com a maior brevidade possível. 

Como de costume, estando à frente dessa Coordenação, nunca gostei de perder prazos por falta de atenção, além de 

saber que o Edital PROEXT, nos últimos anos, tem saído no mês de fevereiro. Minha pressa em repassar a 

mensagem se deu em função disso. 

A questão é que a PROEC ainda encaminhará convite oficial para a realização dessa reunião, que foi 

agendada para essa data, única e exclusivamente, em função do lançamento do edital PROEXT que está previsto 

para o dia 07 de fevereiro, e essa informação apenas foi recebida pela Pró-Reitora, Profa. Giselle Ottoni, no dia 04 

de fevereiro. Normalmente, esse edital fica aberto apenas 1 mês, o que impõe um calendário apertado para as 

universidades, que ainda precisam fazer seleção interna. 

Mediante esse dado, do prazo do PROEXT, e frente às solicitações de vários professores do Campus Catalão, 

a PROEC se fará presente em nosso Campus para dar o apoio e as orientações que se fizerem necessárias para nossa 

participação no PROEXT 2015. 

A Profa Giselle encaminhará carta-convite dentro de poucos dias, e nela constarão datas diferenciadas para os 

Campi Goiânia e Catalão. Acordei com a professora para que ela esteja conosco na tarde do dia 19 de fevereiro; mas 

é como eu disse, peço que aguardem a carta-convite oficial que será repassada a todos/as vocês assim que chegar até 

nós. Também avisaremos local e horário precisos. 

Agradeço as manifestações de todos/as, pois elas marcaram o interesse e a disposição do Campus Catalão em 

fazer nossa Extensão crescer, o que certamente solicita da Pró-Reitoria de Extensão da UFG uma presença maior em 

nosso Campus, sobretudo, nesse momento de efetivação da mudança estatutária que já está em curso. 

Também peço desculpas a todos/as pela pressa que me fez reencaminhar uma mensagem que acabou gerando 

problemas de entendimento entre o Campus Catalão e a PROEC. Reafirmo que o compromisso e a disposição 

afirmada pela atual Pró-Reitora é a de pensar/debater a Extensão na UFG, desde já, de um modo multicampi, ou 

seja, respeitando as peculiaridades e demandas dos campi do interior. 

Espero ter dirimido dúvidas e desconfortos. Caso contrário, sintam-se à vontade para nos contactar e fazer 

seus apontamentos. 

Agradeço a atenção de todos/as e coloco-me à disposição. 

Cordialmente, 

 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

 

Data - 10 de fevereiro de 2014 

Título da mensagem - PROEXT 2015: apoio da PROEC ao Campus Catalão 

 

Caros/as professores/as, 

Dia 07 de fevereiro foi publicado o Edital PROEXT 2015, já disponível no site da PROEC-UFG e, em breve, 

no site da Coordenação de Extensão e Cultura do Campus Catalão. 

Em anexo seguem três documentos: 

1) Edital PROEXT 2015; 

2) Memorando Circular 01/2014/PROEC; 

3) Memorando Circular 001/2014/CECCAC. 

Os memorandos são convites da PROEC e da CECCAC para reuniões a serem realizadas em Catalão no 

intuito de apoiar a elaboração de propostas para concorrerem ao PROEXT 2015. No memorando CECCAC seguem 

explicações acerca das datas agendadas para as referidas reuniões. 

http://www.cec.catalao.ufg.br/
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No caso de quaisquer dúvidas, estaremos à disposição de todos/as para prestar os esclarecimentos 

necessários. 

Cordialmente, 

 

Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

Telefones: (64) 3441-5313/3441-5347 

www.cec.catalao.ufg.br 

 

* * * 

 

Memorando Circular 001/2014/CECCAC         Catalão, 10 de fevereiro de 2014. 

 

Aos professores do Campus Catalão/UFG 

Assunto: PROEXT 2015 – apoio da PROEC ao Campus Catalão 

 

Prezados/as professores/as, 

 

A Coordenação de Extensão e Cultura vem, por meio deste documento, convidar a todos/as vocês para 

participarem das reuniões de apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC-UFG) ao Campus Catalão no 

tocante ao Edital PROEXT 2015. 

A Coordenação de Extensão e Cultura do CAC/UFG agendou duas reuniões com a PROEC em virtude da 

data-limite para o envio de propostas, que, segundo Memorando Circular 01/2014/PROEC, é 24 de março de 2014. 

As referidas datas são: 

19/02/2014 às 14h no Miniauditório Sirlene Duarte 

13/03/2014 às 9h no Miniauditório Sirlene Duarte 

Destacamos que a primeira data, correspondente ao período de férias dos/as docentes do Campus Catalão, foi 

assim agendada para que não haja disparidade nos tempos de diálogo da PROEC com os diversos Campi da UFG 

(Goiânia, Catalão e Jataí). A segunda data foi agendada para o período de retorno às atividades acadêmicas do 

Campus Catalão, porém, distante apenas quinze (15) dias do encerramento do período das inscrições. 

Lembramos que embora o Edital PROEXT 2015 apresente um prazo largo, as mudanças que ele traz em 

termos de plataforma de cadastro podem requerer um pouco mais de tempo para que os proponentes não tenham 

maiores problemas e, assim, as universidades possam participar com o número máximo de ações a que tem direito. 

É também por esse motivo que, apesar do período de férias em Catalão, julgamos pertinente a garantia de uma 

reunião no dia 19/02/2014. 

Atenciosamente, 

 

 

 
Profª Drª Maria do Carmo Morales Pinheiro 

Coordenadora de Extensão e Cultura – CAC/UFG 

 

 

 

http://www.cec.catalao.ufg.br/


ANEXO 18 

IMAGENS I – CARTAZES, FLYERS, BIOMBOS, MURAIS, OUTDOOR 

 

1) Cartazes 
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2) Flyers 
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3) Biombos 

 

  
 

 

 

 

 

 

4) Murais 
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5) Outdoor e Banner dos 30 anos do CAC 

 

 

 



ANEXO 19 

IMAGENS II: FOTOS DE EVENTOS E DEMAIS AÇÕES DE ARTE-CULTURA DA CEC 

 

1) Cores no CAC 
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2) Exposições de Artes Plásticas e Visuais no CAC em 2013 
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3) Show de Zal Sissokho – II Conferência Municipal de Cultura 

  
 

4) II Conferência Municipal de Cultura 

  
 

5) DIA 2013 
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6) Show de Fernanda Guedes – Em comemoração aos 30 anos do CAC 

  

 
7) Recitais Didáticos – Violão em Foco 

  

 
8) Música no Campus – Alceu Valença 

  
 

 

 



ANEXO 20 

BALANÇO DO CADASTRO DE AÇÕES DE EXTENSÃO/CULTURA CAC – 2011/2013 

 

Ações de Extensão e Cultura 2011 

Área Quantidade 

Administração 11 

CEC 4 

Ciências Biológicas 6 

Ciências Sociais 10 

Computação 1 

DEPECAC 2 

Direção 5 

Educação Física 11 

Enfermagem 10 

Engenharia Civil 6 

Engenharia de Minas 3 

Engenharia de Produção 6 

Física 4 

Geografia 5 

História 7 

Letras 7 

Matemática 7 

Pedagogia 17 

Psicologia 7 

Química 2 

Total 131 
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Ações de Extensão e Cultura 2012 

Área Quant. 

História 4 

Administração 5 

Ciências Biológicas 13 

Ciências Sociais 3 

Computação 6 

DEPECAC 1 

Direção 6 

Educação Física 7 

Enfermagem 8 

Engenharia Civil 9 

Engenharia de Minas 4 

Engenharia de Produção 3 

Física 8 

Geografia 6 

Letras 7 

Matemática 9 

Pedagogia 10 

Psicologia 10 

Química 7 

Total 126 
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Ações de Extensão e Cultura 2013 

Área Quant. 

Ciências Sociais 4 

Administração 7 

CEC 6 

Ciências Biológicas 10 

Computação 6 

DEPECAC 12 

Direção 6 

Educação Física 8 

Enfermagem 8 

Engenharia Civil 22 

Engenharia de Minas 6 

Engenharia de Produção 2 

Geografia 5 

História 4 

Letras 5 

Matemática 10 

Pedagogia 13 

Psicologia 11 

Química 5 

Total 150 
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Tipo da Ação 
 

 
 

         Curso 13 

          Evento 64 

          Prestação de serviço 3 

          Projeto 71 

          Total 151 
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Área Temática 
 

 
 

          Comunicação 5 

           Cultura 23 

           Direitos humanos 5 

           Educação 62 

           Meio ambiente 9 

           Saúde 18 

           Tecnologia 23 

           Trabalho 6 

           TOTAL 151 

           

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

 



ANEXO 21 

HISTÓRICO DE APOIOS NÃO CONCLUÍDOS 

 

 

 

 

 

 

Catalão, 22 de janeiro de 2014. 

 

Histórico Processos 5721/2012 e 5724/2012 da Prof. Andreia e 1990/2013 da Prof. Vanessa 

 

Após diversas tentativas de aquisição dos produtos solicitados para o projeto "A EXPERIÊNCIA DE 

FORMAÇÃO E PRODUÇÃO DO CORPOENCENA", coordenado pela professora Andreia Cristina Peixoto 

Ferreira, do curso de Educação Física, o processo não foi concluído, haja vista que as descrições dos produtos não 

apresentaram definições suficientes, além de estarem com os valores dos orçamentos desatualizados. 

O mesmo será arquivado, após 11 de março de 2014, pois a gestão do Campus Catalão será mudada. Abaixo, 

em anexo o trâmite do pedido. 

 

Histórico de Eventos Processo nº 5721/2012 – Prof. Andreia 

Dados da Solicitação: 

Centro de Custo Beneficiado: 1470 - CAC COORD. DE EXTENSÃO E CULTURA 

Solicitação: 5721 / 2012 (Material) 

Situação Atual: Impressa DMP Catalão 

Data de Abertura: 16/11/12, as 14:22:56 

 

1. Data:  16/11/12 14:22:56  Situação:  Aberta  Responsável:  MARIA DO CARMO MORALES PINHEIRO  

 

2.  

Data:  
16/11/12 

15:36:44  
Situação:  

Enviada ao 

Diretor  
Responsável:  

MARIA DO CARMO MORALES 

PINHEIRO  

3  

Data:  
19/11/12 

10:09:20  
Situação:  

Enviada ao 

Analisador  
Responsável:  

JOSE MADSON CALDEIRA DE 

FARIA  

4  

Data:  
20/11/12 

23:42:32  
Situação:  

Enviada ao Coordenador de 

Orçamento  
Responsável:  

NEUSA VITORIA DE SIQUEIRA 

MARTINS  

5  

Data:  
22/11/12 

11:27:33  
Situação:  

Enviada ao Ordenador de 

Despesas  
Responsável:  

DANIELA VIEIRA DE 

OLIVEIRA  

6  

Data:  
25/11/12 

14:28:13  
Situação:  

Enviada ao DMP de 

Catalão  
Responsável:  

ORLANDO AFONSO VALLE DO 

AMARAL  

7  

Data:  26/11/12 09:27:34  Situação:  Impressa DMP Catalão  Responsável:  ELISIÁRIO BORGES JÚNIOR  

 

* * * 
 

Histórico de Eventos Processo nº 5724/2012 - Prof. Andreia 

Dados da Solicitação: 

Centro de Custo Beneficiado: 1470 - CAC COORD. DE EXTENSÃO E CULTURA 

Solicitação: 5724 / 2012 (Material) 

Situação Atual: Impressa DMP Catalão 

Data de Abertura: 16/11/12, as 16:09:08 

 

1. Data:  16/11/12 16:09:08  Situação:  Aberta  Responsável:  MARIA DO CARMO MORALES PINHEIRO  
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2  

Data:  
16/11/12 

16:27:03  
Situação:  

Enviada ao 

Diretor  
Responsável:  

MARIA DO CARMO MORALES 

PINHEIRO  

3  

Data:  
19/11/12 

10:25:51  
Situação:  

Enviada ao 

Analisador  
Responsável:  

JOSE MADSON CALDEIRA DE 

FARIA  

4  

Data:  
21/11/12 

00:35:51  
Situação:  

Enviada ao Coordenador de 

Orçamento  
Responsável:  

NEUSA VITORIA DE 

SIQUEIRA MARTINS  

5  

Data:  
22/11/12 

11:41:11  
Situação:  

Enviada ao Ordenador de 

Despesas  
Responsável:  

DANIELA VIEIRA DE 

OLIVEIRA  

6  

Data:  
24/11/12 

11:01:15  
Situação:  

Enviada ao DMP de 

Catalão  
Responsável:  

ORLANDO AFONSO VALLE DO 

AMARAL  

7  

Data:  26/11/12 09:20:08  Situação:  Impressa DMP Catalão  Responsável:  ELISIÁRIO BORGES JÚNIOR  
 

 

* * * 
 

Após diversas tentativas de aquisição dos produtos solicitados para o projeto “FABRICAÇÃO DE SABÃO 

A PARTIR DE ÓLEO DE FRITURA: UM PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO CIDADÃ", coordenado pela 

professora Vanessa Gisele Pasqualotto Serverino, do curso de Química, o processo não foi concluído, haja vista que 

as descrições dos produtos não apresentaram definições suficientes, além de estarem com os valores dos orçamentos 

desatualizados. 

O mesmo será arquivado, pois a Professora Vanessa conseguiu outros meios de fomento, dispensando o 

apoio da Coordenação de Extensão e Cultura ofereceu através do centro de custo 1470 - CAC. 

Abaixo, segue o trâmite do pedido.  

 

* * * 
 

Histórico de Eventos Processo nº 1990/2013 - Prof. Vanessa Pasqualotto 

Dados da Solicitação: 

Centro de Custo Beneficiado: 1470 - CAC COORD. DE EXTENSÃO E CULTURA 

Solicitação: 1990 / 2013 (Material) 

Situação Atual: Impressa DMP Catalão 

Data de Abertura: 16/15/13, as 08:53:51 

 

1 

Data:  16/05/13 08:53:51  Situação:  Aberta  Responsável:  MARIA DO CARMO MORALES PINHEIRO  

2 

Data:  
24/05/13 

16:40:20  
Situação:  

Enviada ao 

Diretor  
Responsável:  

MARIA DO CARMO MORALES 

PINHEIRO  

3  

Data:  
27/05/13 

13:56:05  
Situação:  Devolvida  Responsável:  

JOSE MADSON CALDEIRA DE 

FARIA  

Justificativa:  
ESPECIFICAR MELHOR AS CARACTERSTICAS DO PRODUTO PEDIDO. O PERCENTUAL 

DE ALCOOL NA MISTURA; COLOCAR O MATERIAL DE BALDE (PLSTICO, METAL)  

4  

Data:  
27/05/13 

13:56:05  
Situação:  

Enviada ao 

Coordenador  
Responsável:  

JOSE MADSON CALDEIRA DE 

FARIA  

5  

Data:  
29/05/13 

08:55:27  
Situação:  

Enviada ao 

Diretor  
Responsável:  

MARIA DO CARMO MORALES 

PINHEIRO  
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6  

Data:  
03/06/13 

08:46:32  
Situação:  

Enviada ao 

Analisador  
Responsável:  

JOSE MADSON CALDEIRA DE 

FARIA  

7  

Data:  
06/06/13 

16:17:40  
Situação:  

Enviada ao Coordenador de 

Orçamento  
Responsável:  

NEUSA VITORIA DE 

SIQUEIRA MARTINS  

8  

Data:  
07/06/13 

15:12:07  
Situação:  

Enviada ao Ordenador de 

Despesas  
Responsável:  

CÁSSIA SOARES DUARTE 

NERI  

9  

Data:  07/06/13 16:56:40  Situação:  Enviada ao DMP de Catalão  Responsável:  ALETE MARIA DE OLIVEIRA  

10  

Data:  10/06/13 09:05:04  Situação:  Impressa DMP Catalão  Responsável:  ELISIÁRIO BORGES JÚNIOR  
 

 

 

 



ANEXO 22 

TABULAÇÃO DE APOIO E GASTOS COM AÇÕES DE EXTENSÃO E CULTURA - 2013 

 

MATERIAIS LIBERADOS EM APOIO ÀS AÇÕES EXTENSIONISTAS 

CURSO/SETOR RESPONSÁVEL EVENTO /PROJETO / CURSO 
DATA ENTREGA 

DO MATERIAL 
MATERIAIS LIBERADOS 

DACC Maria do Carmo M. Pinheiro Cursinho Pré-Vestibular 24/1/2013 50 certificados 

Ciências da Computação Luanna Lopes Lobato EnAComp - Encontro Anual de Computação 25/2/2013 
200 certificados, 100 canetas, 200 

pastas, 200 crachás 

Administração Naasson Carlos de Almeida Fórum Regional de Gestão de Pessoas 6/6/2013 200 certificados 

CGA André Vasconcelos da Silva Avaliação de Cursos no âmbito do SINAES 8/3/2013 100 certificados, 50 pastas, 50 canetas 

Prefeitura Karine Canuto Martins 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - 

SICAF 
26/3/2013 20 certificados 

Pedagogia Elma Valéria Lopes 
Estatuto da Criança e do Adolescente: Analisando os 

Vinte Anos de Trajetória. 
26/3/2013 300 certificados 

DEPECAC Maria José dos Santos Banquete de Livros no Campus Catalão 27/3/2013 230 certificados 

Engenharia Civil Wellington Andrade da Silva 
I Encontro de Pesquisa, Estágio e Extensão em 

Engenharia Civil - ENPEEX 
8/4/2013 

230 certificados, 230 pastas, 230 

canetas, 230 crachás 

DACC Alan Patrik Maciel de Lima Calourada Sócio-cultural  12/4/2013 
1.300 certificados, 300 pastas, 65 

squeezes 

Administração Serigne Ababacar Cissé Bá I Encontro de Administração Pública 9/5/2013 115 certificados 

Administração Solon Bevilacqua Desmistificando  a Bolsa de Valores 15/5/2013 200 certificados 

Administração Solon Bevilacqua Qualidade e Valor: o caso Nespresso-Cooxupé 10/5/2013 200 certificados 

DEPECAC Maria José dos Santos Departamento Editorial  21/5/2013 50 certificados e 50 pastas 

Engenharia de Minas Vidal Navarro Torres A Mineração do Futuro 24/5/2013 130 certificados e 100 pastas 

Engenharia de Minas André Carlos Silva 
Filtração na Mineração: Equipamentos e Elementos 

Filtrantes 
9/6/2013 220 certificados 



 

102 

 

Ciência da Computação Vaston Gonçalves da Costa 

Utilização de Recursos da Tecnologia acessível como 

fomento à sustentabilidade das pequenas propriedades 

rurais 

29/5/2013 20 certificados 

Química Vanessa Gisele P. Severino 
Fabricação de Sabão a Partir de Óleo de Fritura: um 

processo de conscientização cidadã 
12/6/2013 

30 certificados, 30 pastas, 30 canetas, 

30 crachás 

Pedagogia Selma Martines Peres Simpósio de Pedagogia 10/6/2013 150 pastas, 150 crachás 

Letras João Batista Cardoso 

III SINALEL - III Simpósio Nacional de Letras e 

Linguística / III Simpósio Internacional de Letras e 

Linguística 

3/6/2013 1.050 certificados 

DEPECAC Fernanda Ferreira Belo Poesia na Feira  20/6/2013 200 flyers A4 

Pedagogia Wolney Honório Filho IV Colóquio NEPEDUCA 26/6/2013 20 certificados 

DEPECAC Antonio Fernandes Júnior Sarau Poético  22/7/2013 40 cartazes A3 

Engenharia de Minas André Carlos Silva 
XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 

Metalurgia Extrativa 
29/7/2013 

500 certificados, 500 pastas, 500 

canetas 

Pedagogia Maria Marta Lopes Flores I Colóquio de Educação Especial e Educação Inclusiva 7/8/2013 
300 certificados, 300 pastas, 300 

canetas 

DEPECAC Bruno Gonçalves Borges Varal Poético  8/8/2013 40 cartazes A3 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Expo de Arte - Sarah Avelar 15/4/2013 40 cartazes A3 e 400 flyer 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Expo de Arte - Crispim A. Campos 4/6/2013 40 cartazes A3 e 200 flyer 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Expo de Arte - Sandra R. Borges 15/7/2013 40 cartazes A3 e 200 flyer 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Expo de Arte - Marcelo Amorim - Caricaturas 14/8/2013 40 cartazes A3 e 200 flyer 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Expo de Arte - Cacilda 15/10/2013 40 cartazes A3 e 200 flyer 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro DIA - Dia Internacional da Animação 28/10/2013 40 cartazes 

CECCAC Maria do Carmo M. Pinheiro Show Fernanda Guedes 29/11/2013 40 cartazes A3 e 200 flyer 

Química Maria Rita de Cássia Santos V Semana da Química - Prof. Dr. Fernando Petacci 13/8/2013 
1.300 certificados, 250 pastas, 250 

canetas, 250 crachás 

DEPECAC Maria José dos Santos 1º Festival Literário de Catalão - FLICAT 2013 21/8/2013 
300 certificados, 300 pastas, 300 

canetas, 100 crachás 
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DEPECAC Maria José dos Santos 
Práticas de Leitura: um diálogo com professores 

promotores de leituras 
21/8/2013 40 cartazes A3 

DEPECAC Eliane Martins de Freitas 
I Encontro de Editores de Periódicos Científicos do 

Campus Catalão/UFG  
21/8/2013 40 cartazes A3 

DEPECAC Maristela Vicente de Paula Abre-te Sésamo 21/8/2013 40 cartazes A3 

DEPECAC Cacildo Galdino Ribeiro Prata da Casa 21/8/2013 40 cartazes A3 

Matemática Márcio Roberto R. Ribeiro Simpósio de Matemática e Matemática Industrial 5/9/2013 250 pastas, 250 canetas, 250 crachás 

Engenharia de Minas André Carlos Silva 
XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 

Metalurgia Extrativa 
16/9/2013 150 pastas, 150 canetas 

Ciência da Computação Tércio Alberto dos S.Filho Seminário de Iniciação Científica - SIC 19/9/2013 25 certificados 

DEPECAC Maria José dos Santos 1º Festival Literário de Catalão - FLICAT 2013 20/9/2013 300 pastas, 280 canetas 

Ciências Sociais Jonas Modesto de Abreu II Fórum Social do Terceiro Setor 23/9/2013 
200 certificados, 100 pastas, 100 

canetas 

Geografia 
Estevane de Paula Pontes 

Mendes 

III Simpósio de Educação Ambiental - III SEA; I 

Simpósio Nacional de Educação Ambiental 
3/10/2013 300 pastas, 300 canetas 

Engenharia de Minas Vidal Navarro Torres 
A Geomecânica e outros parâmetros na produtividade 

de lavra de minas 
23/9/2013 800 folders 

Ciência da Computação Luanna Lopes Lobato 
Tutorial para desenvolvimento de Jogos Digitais usando 

a ferramenta Stency 
9/10/2013 45 certificados 

Geografia Carmem Lúcia Costa III SINAGI 16/10/2013 
400 pastas, 400 canetas, 400 

certificados 

Enfermagem Ivânia Vera 4º Seminário de Pesquisa de Metodologia Científica 16/10/2013 100 certificados  

Química Simara Maria Tavares Nunes 
Despertando o interesse pela atividade científica através 

de Feira de Ciências 
23/10/2013 

150 pastas, 150 canetas, 210 

certificados 

Ciências Biológicas Emerson Contreira Mossolin I Simpósio de Ciências Biológicas do Campus Catalão 1/11/2013 200 pastas, 200 canetas, 200 crachás 

História Lilian Marta Grisólio Mendes 
Estudo sobre Patrimônio Histórico e Cultural: o caso da 

Cidade de Goiás 
1/11/2013 30 certificados 

História Teresinha Maria Duarte Colóquios 8/11/2013 
100 canetas, 100 pastas, 100 

certificados, 20 cartazes, 100 flyers 
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Engenharia de Minas Vidal Navarro Torres 
Avanços Tecnológicos no desmonte de rochas com 

explosivos em minas e obras civis 
8/11/2013 

130 pastas, 130 canetas, 130 

certificados 

Matemática Igor dos Santos Lima I Workshop de Álgebra da UFG-CAC 8/11/2013 
110 pastas, 110 canetas, 110 crachás, 

40 certificados 

Engenharia Civil Antover Panazzolo Sarmento  Curso de Primeiros Socorros 12/11/2013 
70 pastas, 70 canetas, 70 crachás, 70 

certificados 

Ciências Biológicas Maria Rita de Cássia Campos Clonando orquídeas em laboratório na 3ª idade 18/11/2013 20 pastas, 20 crachás, 20 canetas 

Educação Física Andreia Cristina P. Ferreira VIII CONGOCE 18/11/2013 400 pastas, 400 canetas, 400 crachás 

Letras Alexander Meireles da Silva II SEPMEL 22/11/2013 120 certificados 

Ciências Biológicas Emerson Contreira Mossolin I Simpósio de Ciências Biológicas do Campus Catalão 25/11/2013 515 certificados 

Engenharia Civil Eliane Aparecida Justino II Semana de Engenharia Civil da UFG/CAC 27/11/2013 
300 pastas, 300 canetas, 300 crachás, 

300 folders, 300 certificados 

Educação Física Heliany Pereira dos Santos Caminhada Orientada 13/12/2013 50 certificados 

Letras Ulysses Rocha Filho Literatura no Vestibular 18/12/2013 20 certificados 

Letras Ulysses Rocha Filho 
Concurso Literário de Contos e Poemas da Cidade de 

Catalão 
18/12/2013 30 certificados 

Letras Ulysses Rocha Filho Redação no Vestibular 18/12/2013 08 certificados 

Enfermagem Ivânia Vera Capacitação a cuidadores de idosos 11/12/2013 70 certificados 

Engenharia Civil Eliane Aparecida Justino II Semana de Engenharia Civil da UFG/CAC 11/12/2013 200 certificados 

Ciências Biológicas Maria Rita de Cássia Campos Clonando orquídeas em laboratório na 3ª idade 16/12/2013 10 certificados 

Enfermagem Alexandre de Assis Bueno 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho: 

Saúde e Segurança são a nossa esperança 
17/12/2013 70 certificados 

Letras Altina Abadia da Silva Terç'Arte 18/12/2013 130 certificados 

Prefeitura do CAC Karine Canuto Martins 1º Treinamento: como solicitar materiais e serviços 20/12/2013 50 certificados 
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TOTAL: 

PASTAS: 5.440 

 

  

 CANETAS: 4.620 

 

  

 CERTIFICADOS: 10.008 

 

  

 CRACHÁS: 1.860 

 

  

 FOLDERS: 1.100 

 

  

 CARTAZ A4: 540 

 

  

 FLYERS: 1.700 

 

  

 SQUEEZES: 65 

 

  

  

 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIOS DIVERSOS 

CURSO/SETOR SOLICITANTE EVENTO /PROJETO 
DATA DA 

AÇÃO 

APOIOS E SERVIÇOS 

PRESTADOS 
VALOR 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Apoio às atividades de Extensão e Cultura dos Cursos 23/7/2013 6.000 canetas R$ 6.060,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Apoio às atividades de Extensão e Cultura dos Cursos 23/7/2013 6.000 pastas R$ 5.568,63 

Matemática Marcelo H. Stoppa Técnicas de Construção e Programação em Robótica NXT 6/12/2013 03 banner, 03 faixas R$ 600,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro 
Outdoors comemorativos dos 30 anos Campus Catalão 

13/11/2013 15 Outdoors  R$ 8.679,84 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro 
Cores no Campus Catalão da UFG: compondo outras 

visualidades 
28/10/2013 

Grafite em 03 paredes de 

prédios do CAC (Muralista 

Kelma Alves Mateus) 

R$ 1.500,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Cores no CAC: compondo outras visualidades 7/10/2013 

Aerografia em 02 paredes 

externas de prédios do CAC 

(Deones Barros) 

R$ 7.000,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Aquisição de Obra de Arte para a CEC/CAC 29/8/2013 
Quadros caricaturas (Marcelo 

Amorim) 
R$ 3.650,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Aquisição de material permanente para a CEC/CAC 6/9/2013 Biombos R$ 7.950,00 

Ciências Sociais Rogério Bianchi de Araújo Café Filosófico 27/11/2013 
03 Coffee break (ref. meses 

out. e nov./2013 e jan./2014  
R$ 659,70 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show Fernanda Guedes 29/11/2013 Camarim  R$ 120,00 
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Educação Física Rodrigo Graboski Fratti 
III JARATATACA Festival de Música Independente de 

Catalão-GO 
10/8/2013 

Materiais e Serviços de Som e 

Iluminação 
R$ 4.783,33 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show Fernanda Guedes 29/11/2013 Serviços de Som e Iluminação R$ 7.600,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show "Conhecendo o Kora" 12/5/2013 Operação de som R$ 120,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Recital "Violão em Foco" 10/5/2013 Operação de som R$ 120,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Recital "Violão em Foco" 17/5/2013 Operação de som R$ 120,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show "Tio Henrique" 30/8/2013 Operação de som R$ 120,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Música no Campus - Alceu Valença 22/4/2013 Microônibus para Goiânia  R$ 1.419,40 

Engenharia de Minas André Carlos Silva 

XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e 

Metalurgia Extrativa - Apresentação da Orquestra 

FENOVA 

22/10/2013 Ônibus para Goiânia  R$ 3.470,50 

DACC Alan Patrik Maciel de Lima 
Participação de estudantes do CAC no "Canto da 

Primavera", em Pirenópolis-GO 
10/11/2013 Ônibus para Pirenópolis-GO  R$ 2.798,95 

Matemática Marcelo H. Stoppa Técnicas de Construção e Programação em Robótica NXT 6/12/2013 Microônibus para Goiânia  R$ 1.537,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Música no Campus - Milton Nascimento 10/12/2013 Ônibus para Goiânia  R$ 1.960,00 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Dia da Animação 27/10/2013 
09 ônibus roteiro interno 

(Catalão) 
R$ 1.574,65 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show Fernanda Guedes 29/11/2013 
Translado Fernanda Guedes e 

banda (interno) 
R$ 108,10 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro Show Fernanda Guedes 28/11/2013 

Transporte Fernanda Guedes e 

banda - 

Goiânia/Catalão/Goiânia 

R$ 2.596,75 

DACC Alan Patrik Maciel de Lima 
 Participação de estudantes do CAC no "15º FICA", em 

Cidade de Goiás-GO 
2/7/2013 

Ônibus para Cidade de Goiás-

GO 
R$ 3.172,40 

CECCAC Maria do Carmo Pinheiro 
Orquestra de Câmara de Catalão - Participação de músicos 

no 38º Festival Internacional de Música 
27/10/2013 Ônibus para Goiânia  R$ 1.327,75 

     

TOTAL R$ 74.617,00 
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Micro-ônibus: R$ 2,90 / Km 

Ônibus: R$ 3,70 / Km 

    Diária Hotel: R$ 80,00 (Single) / R$ 100,00 (Duplo) Champion 

    Diária Motorista: Goiânia - R$ 100,00 (c/ pernoite = R$ 300,00) 

                              Uberlândia - R$ 85,50 (c/ pernoite = R$ 265,50) 

                                                                        Brasília - R$ 112,00 (c/ pernoite = R$ 336,00) 

     

 

DIÁRIAS COLABORADORES / CONVIDADOS 

CURSO/SETOR COORDENADOR(A) DA AÇÃO LOCAL DA VIAGEM 
DATA 

IDA / VOLTA 
SOLICITADO PARA VALOR 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 16/1/2013 16/1/2013 Cacildo Galdino Ribeiro R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 21/1/2013 21/1/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 22/4/2013 23/4/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 300,90 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 25/4/2013 25/4/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 5/6/2013 5/6/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Cidade de Goiás 2/7/2013 8/7/2013 Sergio Silva Idalino R$ 1.150,50 

Administração Serigne Ababacar Cisse Ba Catalão 11/6/2013 13/6/2013 Ibrahima Gaye R$ 442,50 

Administração Serigne Ababacar Cisse Ba Goiânia 30/7/2013 31/7/2013 Serigne Ababacar Cisse Ba R$ 300,90 

Administração Serigne Ababacar Cisse Ba Brasilia 26/9/2013 27/9/2013 Serigne Ababacar Cisse Ba R$ 336,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 16/10/2013 16/10/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 27/10/2013 1/11/2013 Tércio Willian Pereira Rocha R$ 1.103,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Pirenópolis 8/11/2013 11/11/2013 Thiago Morais de Lima R$ 585,59 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 21/11/2013 21/11/2013 Maria do Carmo Morales Pinheiro R$ 100,30 

Educação Física Andreia Cristina Peixoto Unaí/MG - Catalão 9/10/2013 12/10/2013 Lucas Adjunto Filho R$ 619,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 16/10/2013 16/10/2013 Thais Maria do Nascimento Santana R$ 83,35 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Caldas Novas - Catalão 30/10/2013 31/10/2013 Kelma Alves Mateus R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Fernanda Guedes de Oliveira R$ 265,50 
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CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Isabely Gomes Pimenta R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Cláudio Marcelo Bezerra Maia R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Claudimar Alves Viana R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Frederico Rodrigues Valle R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Dejan Cosic R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Marcelo Augusto Hanna R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia - Catalão 29/11/2013 30/11/2013 Leonardo Silveira de Moraes R$ 265,50 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 8/1/2013 8/1/2013 Motorista (Gilvan Ferreira Neto) R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 7/2/2013 7/2/2013 Motorista (Antonio A. Bernardes) R$ 100,30 

CEC Maria do Carmo Morales Pinheiro Goiânia 25/4/2013 25/4/2013 Motorista (Joaquim F. de Almeida) R$ 100,30 

Administração Serigne Ababacar Cisse Ba Uberlandia 11/6/2013 11/6/2013 Motorista (Antonio A.Bernardes) R$ 88,50 

Administração Serigne Ababacar Cisse Ba Uberlandia 13/6/2013 13/6/2013 Motorista (Gilvan Ferreira Neto) R$ 88,50 

Matemática Élida Alves da Silva Campo Alegre 17/9/2013 17/9/2013 Motorista R$ 88,50 

    

TOTAL   R$ 8.480,54 

 

 

 

PASSAGENS 

CURSO CARGO LOCAL 
DATA DO 

EVENTO 
EVENTO SOLICITADO PARA VALOR 

Administração Serigne Ababacar Cissé Bá Campus Catalão UFG 12/5/2013 

Descobrindo a "KORA" 

com o músico africano Zal 

Idrissa Sissokho 

Zal Idrissa Sissokho e Ibrahima 

Gaye (produtor) 
R$ 500,00 

 

 



ANEXO 23 

BOLETINS DE EXTENSÃO E CULTURA CEC/CAC/UFG 2013 
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