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Sinopse da IV Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do
Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 03 de
agosto de 2017, às 14h30, na sala 002-0, piso térreo, Bloco A da Universidade Federal do ABC
(UFABC).
Presentes:
Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC), Acácio
Sidinei Almeida Santos (CECS), Dalila Teles Veras (Comunidade), Guilherme de Lucas
Aparecido Barbosa (Pós-Graduação), Lilian Santos Menezes (ProEC), Mara Lúcia Almeida
Silva (TA), Patricia da Silva Sessa (CCNH), Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) e
Wagner Alves Carvalho (ProPG).
Membros com ausência justificada:
Ivan Moratori Castelani (Graduação) e Priscilla Santos de Souza (ProGrad).
Ausentes:
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da
UFABC), Fernando Costa Mattos (ProAP), José Javier Sáez Acuña (ProPes) e Júlio César
Mendonça (Comunidade).
Não votantes:
Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC), Maria Isabel M. V. Delcolli (ProEC) e Caroline
Silvério (ProEC).
Apoio Administrativo:
Lidia Pancev Daniel Pereira (ProEC).
Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Prof. Daniel informa sobre a realização do III Congresso de Extensão da UFABC - Conexão.
Isabel informa que houve quarenta e seis trabalhos em formato de pôster e exposições livres, e
comenta que as atividades aconteceram em Santo André, entre elas, a apresentação do coro e a
feira de produtos agroecológicos, e que a palestra de encerramento ocorreu em SBC. Informa
que público estimado no dia do evento foi de aproximadamente duzentas pessoas. Prof. Daniel
comenta que recebeu muitos feedbacks de coordenadores de ações de extensão que se
surpreenderam com outras ações de extensão existentes e que eles desconheciam. Comenta
também, que este ano o Conexão aconteceu sozinho, sem outro evento para dar suporte,
lembrando que no primeiro ano ele ocorreu juntamente com o Congresso Paulista de Extensão –
Copex e no segundo ano com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão, ambos sediados na UFABC.
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2. Prof. Daniel informa que a ProEC está preparando o evento UFABC para todos. Gloria
informa que o evento acontecerá nos dias 27 e 28 de setembro de 2017, e que a equipe está
trabalhando na distribuição dos convites para as escolas. Salienta que houve uma adesão de
99,9% dos cursos em relação ao interesse de montar seus stands, e que a ProEC está aguardando
a renovação da ata de infraestrutura, para que possa saber de fato o que poderá ofertar em
matéria de stands e também de equipamentos. Gloria também comenta que desde o ano passado,
a oferta de ônibus para as escolas que participam do evento vem diminuindo paulatinamente,
então foi dividida pelos sete municípios, ressaltando que foram utilizados os critérios de
distância e o índice do IDEC das escolas. Lídia informa que o evento era alternado entre os
campi Santo André e São Bernardo, e neste ano, por motivos orçamentários e também por ser de
acesso mais fácil, ocorrerá no campus Santo André. É informado também, que a área vip
(recepção dos professores) será aprimorada.
3. Prof. Daniel informa que houve renovação do reconhecimento de entidade cultural “Infanteria
– Bateria UFABC” pela ProEC.
4. Prof. Daniel informa que na próxima terça-feira, na sessão do ConsEPE, retorna para a
segunda discussão, a Resolução que institui 10% de Extensão no currículo de Graduação, que foi
debatida e aprovava pelo CEC anteriormente. Comenta que o assunto já foi discutido no
ConsEPE, e nessa discussão surgiram muitas dúvidas e poucas sugestões de alteração na
Resolução aprovada pelo CEC, e há expectativa de que sanadas as dúvidas da sessão anterior, o
documento seja aprovado na próxima sessão do Conselho.
5. Prof. Daniel informa que será reeditado como uma ação estratégica da ProEC, lembrando que
as ações estratégicas devem ser apreciadas pelo CEC, um curso oferecido pela Profª. Luciana
Zaterca há dois anos, sobre “Perspectivas Filosóficas Científicas sobre as Questões da Finitude”,
em contexto das tragédias que aconteceram recentemente, ressalta a importância nesse momento
de abrir espaços pra discutir questões de morte em uma perspectiva diferente, e comenta que o
assunto foi dialogado com a ProAP e com a coordenação do Programa de Pós-graduação em
Filosofia. Explica que devido aos fatos serem muito recentes, inclusive a articulação com a
professora e com a ProAP, não houve tempo suficiente para preparar uma proposta para esta
reunião, e que em razão da urgência dessa questão, não haverá tempo para aguardar uma
próxima reunião do CEC para submetê-la, deste modo, fará a aprovação Ad Referendum e
prestará contas ao Comitê em sua próxima reunião.
Informes dos conselheiros:
1. Conselheira Dalila informa sobre sua preocupação com os acervos particulares das pessoas,
dos intelectuais e dos artistas da região que estão falecendo e que desconhecemos o destino
destes materiais. Comenta sobre uma recente vitória que alcançou, depois de quase cinco anos,
de que São Caetano abrigasse o acervo de um intelectual fundador da Fundação das Artes,
Milton Andrade, explicando que os intelectuais da região fizeram um abaixo assinado na ocasião
em que ele faleceu, para que essa fundação levasse o seu nome, informando que haverá um
memorial no local com os livros deixados por ele. Dalila informa que possui a livraria
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Alpharrabio há 25 anos, que é um espaço Cultural, e explica que as famílias das pessoas que
falecem na região, ao se desfazerem dos pertences (livros, documentos, etc.) do falecido/a,
acabam levando o material para a Alpharrabio. Explica que no ano de 2012 foi convidada para
participar de um Seminário de Planejamento Estratégico da Pró-Reitoria de Extensão, e comenta
que nesse Seminário sugeriu a criação de algo como um instituto, talvez nos moldes do IEB
(Instituto de Estudos Brasileiros) da USP, que abrigasse acervos de pessoas do ABC e estudasse
a Cultura do ABC, um Instituto de Estudos da Cultura do ABC. Explica que em um dos debates
ocorridos em sua livraria, ficou constatado que a memória do ABC está espalhada em mãos de
particulares, pois não temos um arquivo regional, e o museu de Santo André não está recebendo
esse material. Elucida que esses arquivos necessitam ser digitalizados, permitindo assim, que
sejam pesquisados, e destaca que a Universidade é o espaço mais adequado para isso. Prof.
Daniel comenta que há dois caminhos para tentar viabilizar a referida sugestão na Universidade:
1º é que a Universidade acaba de inaugurar um setor da biblioteca para lidar com acervos
especiais, e é preciso verificar qual é o seu espaço, como se comporta e quais são suas regras; 2º
são os núcleos estratégicos. Elucida que são dois espaços que em conjunto talvez consigam
atender ao sugerido, e que além das sessões do CEC, poderão ocorrer reuniões específicas com a
Dalila para tratar do assunto.
Ordem do dia:
1. Aprovação da ata de reunião referente à III sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2017.
A referida ata foi aprovada pelo Comitê com três abstenções.
2. Aprovação do Edital de chamada para submissão de Proposta de Ação Extensionista para
2018 - PAAE 2018.
Após discussão e esclarecimentos, o edital com as alterações sugeridas, foi aprovado por
unanimidade pelo CEC.
3. Aprovação do Edital de chamada para submissão de Proposta de ação cultural para 2018 –
PAAC 2018.
Após discussão e esclarecimentos, o edital com as alterações sugeridas, foi aprovado por
unanimidade pelo CEC.
4. Apreciação da Portaria da ProEC nº 008, de 25 de abril de 2017, que normatiza "disciplina
de extensão" no contexto da Resolução ConsEP nº 100.
Após discussão e esclarecimentos o CEC, por unanimidade, recomenda que a Portaria
permaneça válida até o término da revisão da Resolução em referência pela comissão (GT) que
trata deste assunto.
5. Aprovação da proposta de Resolução do CEC para Definição de Divulgação Científica.
Após discussão e esclarecimentos a Resolução, com as alterações sugeridas, foi aprovada por
unanimidade pelo CEC.
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