MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Comitê de Extensão e Cultura - CEC
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Santa Terezinha · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7281
gabinete.proec@ufabc.edu.br

Ata nº 001/2017/CEC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Ata da reunião da I sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada às quatorze
horas do dia trinta e um de janeiro de dois mil e dezessete, na sala 312-1, Torre 1, 3º andar Bloco A - Campus Santo André. A reunião foi presidida por Adalberto Mantovani Martiniano de
Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou
com a presença dos seguintes membros: Acácio Sidinei Almeida Santos (CECS), Dalila Teres
Veras (Comunidade), Gabriel Gomes Munhoz (Pós-Graduação), Guilherme de Lucas Aparecido
Barbosa (Pós-Graduação), Ivan Moratori Castelani (Graduação), José Javier Sáez Acuña
(ProPes), Júlio César de Mendonça (Comunidade), Lilian Santos Menezes (ProEC), Mara Lúcia
Almeida Silva (TA), Patricia da Silva Sessa (CCNH), Priscilla Santos de Souza (ProGrad),
Silvio Wenceslau Alves da Silva (ProAP) e Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Membros com
ausência justificada: Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade
Federal do ABC) e Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) Ausentes: Não há.
Convidados: Alessandra Teixeira (Coordenadora de Direitos Humanos da PROAP/UFABC,
proponente do Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e Violência”), Ana
Maria Dietrich (Bacharelado em Políticas Públicas, Coordenadora do projeto de “Educação em
Direitos Humanos”), Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC), Maria Gabriela S. M. C.
Marinho (Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais PCHS/UFABC, proponente do Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e
Violência”) e Nathália Vaccani C. dos Santos (Auxiliar Administrativo do Curso de EDH).
Apoio Administrativo: Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). Havendo quórum legal, o
vice-presidente, Prof. Adalberto Azevedo inicia a sessão. Prof. Adalberto se apresenta, informa
que Prof. Daniel está em período de férias, explica como funcionam as sessões do Comitê e dá
boas-vindas aos novos conselheiros do CEC eleitos no último processo seletivo. Passando para
os informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura Prof. Adalberto concede a palavra para a
conselheira Lilian. Esta relata que a ProEC tem um curso de Especialização em Tecnologia e
Sistemas de Informação, que já foi ofertado em três edições desde 2011 na modalidade à
distância por meio do sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil) e nesse momento, seu
coordenador, o Prof. Guiou Kobayashi oferecerá mais uma turma deste fora do sistema UAB. A
universidade assumirá essa oferta. Há um grupo de professores para trabalhar e, considerando
que não há recursos pra pagamento de bolsas para tutores, serão oferecidas apenas 50 vagas. A
ProEC está com o Edital praticamente finalizado. É um curso voltado pra profissionais da área
de tecnologia e sistemas de informação e possui uma demanda muito grande. Faz um tempo que
ele não é ofertado pela UAB porque esta privilegia a formação de professores da rede pública.
Há alguns professores de escolas técnicas desta área, mas a maior parte do público desse curso
são profissionais da área de sistemas, profissionais liberais e de empresas. Este assunto está
sendo pautado no CEC para informar que serão abertas as inscrições nos próximos dias,
considerando que se trata de um projeto já aprovado, que envolverá apenas o trabalho de
professores da UFABC, sem remuneração, com vagas para 50 alunos, não havendo necessidade
de passar por apreciação do CEC. Passando para o próximo informe - Adiamento das bolsas da
SABINA, Prof. Adalberto informou que o projeto Sabina - Escola Parque do Conhecimento –
está passando por uma revisão em função da mudança de gestão da prefeitura. Não há, ainda, um
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retorno sobre o resultado dessa revisão. Havia a expectativa de oferecer 30 bolsas para alunos de
graduação, foi lançado o edital, foram selecionados os alunos, mas foi adiada a implementação
das bolsas em função dessa revisão. Aguardaremos a decisão. Isso faz parte de um conjunto de
revisão de contratos que aconteceu na passagem da gestão. Passando para o próximo informe,
Valores aprovados para os projetos “Coro da UFABC” e “Escola Preparatória da UFABC”, a
servidora Gloria contextualiza que a ProEC tem alguns projetos que não concorrem a Editais,
entre eles há um programa: a Escola Preparatória da UFABC, que agora está no período de
inscrições para 600 vagas (400 no Campus de Santo André e 200 no Campus de São Bernardo)
na forma presencial. Este ano temos 8 coordenadores e 42 professores, e a ProEC disponibilizará
um total de R$117.600,00 ao longo do ano para financiar esse programa. Informou, também, que
por motivos técnicos foi fechada a Escola Preparatória em Mauá. Outro projeto que também não
entra nos Editais, mas passa por este comitê pra ser aprovado todo ano, é o Coro da UFABC. Ele
foi aprovado ano passado pelo CEC e, ficou decidido que, de acordo com o orçamento
disponibilizado para a PROEC, verificaríamos o quanto iriamos disponibilizar para esse projeto.
Após reunião com a coordenação do projeto foi mantido o mesmo valor disponibilizado o ano
passado, ou seja, R$ 30.000,00 para contratação do maestro e 2 bolsistas para trabalharem no
projeto durante 10 meses, o que totaliza R$8.000,00. A Prof. Ana Carolina, coordenadora do
projeto, já nos informou que o CECS fez aporte de R$3.000,00 e talvez receberá também um
aporte de outro centro. Informes dos membros do CEC. Dalila informa que a livraria
Alpharrabio, coordenada por ela há 25 anos, irá comemorar seu um quarto de século no dia 04 de
março pela manhã e convidou a todos. Não havendo mais informes, Prof. Adalberto passou ao 1º
item da ordem do dia - Aprovação do projeto de Curso de Especialização em “Educação
em Direitos Humanos. Passa a palavra para Profª. Ana Maria Dietrich, proponente do projeto.
Profa. Ana informa que coordena o projeto de Educação em Direitos Humanos desde agosto de
2014 e que este possui vigência até junho de 2017. Destaca que houve apoio financeiro do
MEC/SECADI no valor de R$ 550.000,00 para o desenvolvimento de um curso de
aperfeiçoamento em Educação e Direitos Humanos e que 500 cursistas foram formados em três
turmas diferentes. Logo após, Profª. Ana expõe o projeto e seu histórico em detalhes ao Comitê,
ressaltando as alterações realizadas, de acordo com o que foi solicitado pelo CEC em sua última
sessão ordinária. Prof. Adalberto abre para discussão e questiona sobre a necessidade ou não de
aprovação do projeto pelo ConCECS antes do CEC remeter o projeto ao ConsEPE. Professora
Ana Maria esclarece que o assunto foi incluído na pauta do próximo ConCECS agendado para
13/02. Após discussão e esclarecimentos, o assunto foi colocado em votação em que se obteve
11 votos a favor da aprovação do projeto com envio de comunicado ao CECS informando que a
proposta em questão foi aprovada pelo CEC e será remetida à próxima sessão do ConsEPE.
Deste modo, o CEC aprova o projeto em questão, determina que seja enviado comunicado ao
CECS com as informações acima citadas e indica a conselheira Lilian para relatar o assunto ao
ConsEPE em sua próxima sessão. Prof. Adalberto passou para 2º item da ordem do dia:
Aprovação do projeto de Curso de Especialização em “Direitos Humanos, Diversidade e
Violência” proposto pelas professoras Alessandra Teixeira e Profª Drª Maria Gabriela S. M.C.
Marinho. Profª. Gabriela inicia com o histórico do projeto: informa que a ideia deste curso de
especialização surgiu ainda no âmbito do antigo núcleo de Ciência, Tecnologia e Sociedade
(NCTS). Agora, por diversas circunstâncias, foi retomado com a presença e a participação da
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Profª. Alessandra, que está hoje na coordenação da área de direitos humanos da PROAP. Profa.
Alessandra passa a apresentação da proposta. O curso é voltado pra promoção da teoria dos
direitos humanos levando em consideração o contexto de diversidade, que tem sido desrespeitada
historicamente, e a dimensão importante da violência, inclusive no contexto do nosso públicoalvo. A proposta principal do curso é fornecer instrumentos/insumos teóricos, práticos e técnicos
para aquelas pessoas que atuam na ponta nos movimentos sociais. Sua carga horária é de 360h,
distribuídas em 8h semanais. O curso tem previsão de duração de 24 meses. A ideia desse curso
foi gestada dentro do programa de pós-graduação em Ciências Humanas e Sociais. Pensando
num perfil de profissional que atua com movimentos sociais, mas que não necessariamente tenha
tempo e recursos suficientes, inclusive econômicos, para conseguir cursar uma pós-graduação
stricto senso, pensou-se num curso que desse conta da formação desse público, muito presente
na região do ABC. Serão ofertadas a principio 50 vagas, com processo ímpar de seleção de
currículo, por engajamentos e por justificativas (o que cada candidato irá oferecer). Haverá
participação de discentes de pós-graduação neste projeto (mestrandos, doutorandos e pósdoutorandos) que são do Programa de Ciências Humanas e Sociais. Este curso será totalmente
presencial. Informou, ainda, que a UFABC deve aderir ao “Pacto Universitário pela Promoção
do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos Humanos”, conjunto de ações
elencadas em várias diretrizes (ensino, pesquisa, extensão, convivência universitária, e gestão).
Cada instituição de ensino superior ao aderir ao Pacto se compromete num espaço de tempo, que
vai de um a dois anos, a um determinado plano de trabalho. Não há repasse de nenhum recurso,
porém é uma oportunidade para conseguir junto a Universidade e a comunidade uma
legitimidade para uma serie de ações que se tenta implementar há muito tempo. A UFABC
deverá aderir a este Pacto em algumas semanas e este curso faria parte como uma das atividades
desenvolvidas. A conselheira Mara sugere explicitar no projeto uma porcentagem de pelo menos
5% das vagas do curso para TAs. A conselheira Lilian sugere que o projeto pedagógico do curso
contemple apenas as informações essenciais. Outros elementos como: processo seletivo,
documentos para matrícula, o corpo docente, a bibliografia, informações que podem ser alteradas
a cada oferecimento, podem ser colocadas nos anexos. Assim, o curso poderá ter outras edições
sem ter que passar por novas avaliações e aprovações nas instâncias superiores. Prof. Adalberto
indaga sobre o prazo de execução do curso. Profa. Gabriela esclarece que foi reservado: um
quadrimestre para aprovações nos Conselhos, um quadrimestre para tramitação na ProEC
(inscrições, seleção, recursos, homologações, etc.) e um quadrimestre para começar o curso, total
de 3 quadrimestres. Informa que para ganhar ritmo em 2018, será necessário tentar em um dos
quadrimestres concentrar mais disciplinas para fechar no ano de 2018, dentro do prazo do Pacto.
Após esclarecimentos e discussão o projeto foi aprovado por unanimidade com as alterações
sugeridas pelo CEC e com recomendação de passar pelo ConCECS. A equipe da ProEC ficará
responsável por fazer uma avaliação técnica da proposta após as alterações solicitadas, sem ter
que passar novamente pelo CEC. O CEC indica o conselheiro Acácio para relatar o assunto ao
ConsEPE em sua próxima sessão. Prof. Adalberto passou para 3º item da ordem do dia:
Indicação de membro da Comunidade Externa pelo CEC. O mandato da conselheira Dalila
acaba em 27/03/17. Após discussão e esclarecimentos deliberou-se que os membros do CEC
poderão enviar indicações de representantes juntamente com o mini currículo para a ProEC, para
que haja votação na próxima sessão do CEC. Prof. Adalberto passou para 4º item da ordem do
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dia: Aprovação da ata de reunião referente à VI sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2016. A servidora Renata informa que haverá alterações nas linhas 12 e 92 da referida
ata, corrigindo a função da convidada Nathália Vaccani C. dos Santos para Auxiliar
Administrativo do Curso de Educação e Direitos Humanos e não servidora da UFABC. A
referida ata foi aprovada pelo Comitê por 6 votos a favor e 4 abstenções. A servidora Gloria dá
boas vindas aos novos membros e apresenta algumas informações sobre o Comitê. Nada mais
havendo a tratar, o Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura, Prof. Adalberto Mantovani
Martiniano de Azevedo, deu por encerrada a reunião, da qual eu Renata Rodrigues Sena
Nogueira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

Renata Rodrigues Sena Nogueira
Assistente em Administração - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Prof. Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo
Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura
Vice-Presidente do Comitê de Extensão e Cultura

