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Sinopse da III Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do
Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 07 de
junho de 2017, às 14h30, na sala 312-1, Torre 1, 3º andar, Bloco A da Universidade Federal do
ABC (UFABC).
Presentes:
Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC),
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da
Universidade Federal do ABC), Dalila Teles Veras (Comunidade), Evonir Albrecht (CMCC),
Fernando Costa Mattos (ProAP), Gabriel Gomes Munhoz (Pós-Graduação), Ivan Moratori
Castelani (Graduação), José Javier Sáez Acuña (ProPes), Lilian Santos Menezes (ProEC), Mara
Lúcia Almeida Silva (TA), Patricia da Silva Sessa (CCNH) e Priscilla Santos de Souza
(ProGrad).
Membros com ausência justificada:
Acácio Sidinei Almeida Santos (CECS) e Júlio César Mendonça (Comunidade).
Ausentes:
Alexandre Hiroaki Kihara (ProPG).
Não votantes:
Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC) e Maria Isabel M. V. Delcolli (ProEC).
Apoio Administrativo:
Renata Rodrigues Sena Nogueira (PROEC).
Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Informou-se sobre a recondução da Conselheira Dalila Teles Veras como representante da
Comunidade Externa no CEC, lembrando que foi uma decisão da reunião anterior do Comitê.
2. Informou-se que assumimos a Presidência Nacional do Fórum de Pró-reitores de Extensão, o
que expressa a relevância da UFABC nesse cenário, ressaltando a importância da colaboração da
equipe da ProEC e do Prof. Adalberto como Pró-Reitor Adjunto para o ocorrido.
3. Informou-se que o Conselho Nacional de Educação (CNE), pela primeira vez, está se
debruçando sobre a criação de Diretrizes Nacionais para Extensão Universitária e nos convidou
para participar de uma comissão técnica especial constituída por quatro Pró-reitores: Daniel
Pansarelli (presidente do Fórum de Pró-reitores de Extensão das Instituições Públicas de
Educação Superior Brasileiras – FORPROEX), Wilson de Andrade Matos (Pró-reitor de
Extensão do Instituto Federal de São Paulo), Josué Adam Lazier (Presidente do Fórum Nacional
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de Extensão e Ação Comunitária das Universidades e IES Comunitárias - FOREXT) e Sonia
Regina Mendes dos Santos (presidente do Fórum de Extensão das IES Particulares – FOREXP),
cada um representando os respectivos fóruns.
4. Informou-se que daqui a duas semanas acontecerá o III Congresso de Extensão Universitária e
que o evento possuirá um formato diferente: com mesas de debate, de conversa e de discussão
sobre o fazer Cultura e Extensão em nossa Universidade. Informou-se também, que no período
matutino haverá uma mesa com coordenadores de ações de extensão e também de cultura
falando sobre esse “fazer”, com participação do Prof. Joni, ex-Pró-Reitor de Extensão da
Unicamp (Prof. João Frederico da Costa Azevedo Meyer - UNICAMP), e à tarde haverá uma
mesa sobre indissociabilidade entre extensão, ensino e pesquisa, com a participação da atual PróReitora de Extensão da PUC de Campinas (Profª Vera Engler Cury - Pró-Reitora de Extensão e
Assuntos Comunitários - PUC Campinas). Salientou-se que nos períodos matutino e vespertino,
o evento acontecerá no Campus Santo André – Auditório A112-0. Ressaltou-se que a palestra de
encerramento “A Universidade e a garantia de direitos” com o ex-Presidente do Ipea (Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada), Prof. Jessé de Souza (Universidade Federal Fluminense - UFF),
ocorrerá à noite no Campus São Bernardo - auditório A002. Foi feito convite a todos para se
inscreverem no evento e informado que os certificados serão emitidos pelo Sistema Integrado de
Gestão da UFABC (SIG). Informa-se também que o evento foi divulgado nas redes sociais
(página da ProEC no Facebook: “Extensão e Cultura UFABC”).
5. Informou-se que há um tempo houve uma questão envolvendo a Fábrica de Sal de Ribeirão
Pires, em que esse espaço histórico por pouco não se tornou um Shopping Center. Explicou-se
que houve uma organização da comunidade cultural local para que isso não acontecesse e
posteriormente foi aprovado o tombamento estadual do prédio, porém o grupo envolvido na
defesa do espaço tem alertado que ele está abandonado, ou seja, não há nenhum trabalho de
restauração, ou de manutenção, ou de utilização do referido espaço. Deste modo, o grupo
mencionado pede que haja divulgação à comunidade da UFABC sobre a possibilidade de
apresentação de projetos que requeiram financiamento aos órgãos de cultura e de patrimônio,
órgãos federais ou estaduais, que poderiam ser desenvolvidos nesse espaço.
Informes dos conselheiros:
1. Informou-se que em novembro deste ano acontecerá em Rio Grande da Serra, o Congresso de
História do Grande ABC, evento que tem contado com a colaboração da ProEC e do Prof.
Adalberto, reforçando a necessidade dessa parceria, talvez com a divulgação pela ProEC para a
comunidade interna. Prof. Adalberto informa que estamos enfatizando o apoio acadêmico, a
parte de chamada de trabalhos acadêmicos e divulgação interna e externa, e que essa divulgação
está programada para o final de junho. Informou-se que o evento conta com a ajuda institucional
da UFABC, da Universidade de São Caetano Sul (USCS), e também do Consórcio do ABC. Foi
comentado que esse ano, por sugestão do Prof. Martins, o grupo decidiu ampliar o escopo do
evento que passou a ser Congresso de História e Estudos Regionais, o que é algo muito
importante para UFABC, pois abrange diversas áreas.
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2. Informou-se que equipe de cultura da ProEC está envolvida na organização da 2ª ocupação
artística da UFABC, que acontecerá hoje às 17h00 (dezessete horas) na Biblioteca de Santo
André, em que haverá a exposição com as obras do Bruno Novaes, artista de São Caetano que
trabalha a questão da arte a partir de materiais didáticos, discutindo a questão da sexualidade e
diversidade sexual.
Ordem do dia:
1. Aprovação da ata de reunião referente à II sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2017.
A referida ata foi aprovada pelo Comitê com três abstenções.
2. Aprovação da proposta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária em
ações de extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC.
Após discussão e esclarecimentos, o documento e seu anexo, com as alterações indicadas, foram
considerados aprovados por unanimidade pelo CEC. O documento atualizado será encaminhado
para apreciação do ConsEPE.
3. Aprovação de Ad Referendum referente ao evento intitulado III Congresso de Extensão
Universitária da UFABC.
Informou-se que o item foi alterado para “Ato Decisório”. Após esclarecimentos e discussão, a
decisão por Ad Referendum foi considerada homologada pelo CEC com duas abstenções.
4. Discussão sobre a proposta de Resolução do CEC para Definição de Divulgação Científica.
Após esclarecimentos e discussão sobre o assunto, conclui-se que foram obtidas contribuições
sobre o assunto durante a sessão e que no prazo de uma semana os conselheiros que tiverem
outras contribuições deverão enviá-las por e-mail para a ProEC. A ProEC compilará as
informações discutidas durante a sessão com as obtidas de outros setores da Universidade sobre
o assunto, e o documento atualizado será submetido à apreciação do CEC novamente em sua
próxima sessão.
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