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Ata nº 003/2018/Ordinária/CEC
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Ata da reunião da III sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada às quatorze
horas do dia nove de agosto de dois mil e dezoito, na UFABC Campus Santo André – Bloco A –
torre I - 3º andar - sala 312-1. A reunião foi presidida por Leonardo José Steil (Pró-Reitor de
Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou com a presença dos seguintes
membros: Acácio Sidinei Almeida Santos (ProAP) até às 14h58, Adriana Pugliese Netto Lamas
(ProPG), Dalila Teles Veras (Comunidade), Diogo Coutinho Soriano (ProPes), Evonir Albrecht
(Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da UFABC), Lilian Santos Leite Menezes (ProEC),
Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Muryatan Santana Barbosa (CECS), Patricia da Silva Sessa
(CCNH), Raquel Helena Quintino de Oliveira (Comunidade). Ausências justificadas: Acácio
Sidinei Almeida Santos (ProAP) após às 14h58, Giovanna Massoco Ticianelli (Graduação),
Jonas Moreira Silva (Pós-Graduação), Rail Ribeiro Filho (ProGrad) e Regina Helena de Oliveira
Lino Franchi (CMCC). Ausentes: não há. Não votantes: Gloria Maria Merola de Oliveira
(ProEC), João Victor C. dos Santos (ProEC), Lidia Pancev Daniel Pereira (ProEC), Marcelo
Ferreira Schiavo (ProEC), Priscila Carvalho Dalviasom (ProEC) e Silas Araújo Leite de Oliveira
(ProEC). Apoio Administrativo: Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). Havendo quórum
legal, o presidente, Prof. Leonardo José Steil inicia a sessão cumprimentando todos e todas na
sessão e, em seguida, dá início aos informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura,
informando que o evento UFABC para Todos em 2018 será realizado no Campus São Bernardo
do Campo no dia 27/09, explicando que anteriormente o evento ocorria em dois dias com
atividades nos períodos da manhã e noite, e que a ProEC reduziu a quantidade de dias por
questões de economicidade e também para testar outro modelo, no qual teremos atividades nos
períodos da manhã, tarde e noite. Ressalta que em 2019 o evento UFABC para Todos completará
dez anos (10ª edição) e ocorrerá no campus Santo André, previsto para ocorrer no dia
26/09/2019, e informa que foi submetida à apreciação no expediente da CG (Comissão de
Graduação), a inserção do UFABC para Todos no calendário acadêmico, em que neste dia não
haverá aulas, permitindo que discentes e docentes possam para participar do evento. Não houve
informes dos membros do CEC. Prof. Leonardo passa à ordem do dia lembrando que foi
proposto o teto para a reunião às 17h00. Ressalta que os itens “7) Aprovação do Projeto
Pedagógico do Curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva” e “8) Aprovação do
Projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Inovação na Educação Mediada por
Tecnologias” foram retirados da pauta. Explica que na UFABC, para a criação e oferecimento de
cursos de especialização, inicialmente é necessário apresentá-los ao respectivo Conselho de
Centro, após são submetidos à apreciação do ConsUni que decide pela criação ou não dos cursos,
em seguida são avaliados pelo CEC a respeito do mérito do cursos, e por fim são submetidos à
análise do ConsEPE para aprovação. No entanto, estes dois cursos estão vinculados ao Edital da
UAB (Universidade Aberta do Brasil), e para atender aos prazos deste Edital necessitam ser
apreciados pelo ConsEPE na sessão do dia 14/08/18. Informa que os cursos estavam na pauta do
CEC, para que depois de apreciados, fosse enviado o parecer do Comitê para avaliação do
ConsEPE, entretanto, como não houve quórum há duas semanas (27/07/2018), e após o
adiamento da sessão e nova consulta aos membros para semana passada (02/08/2018) verificouse que novamente não haveria quórum, só foi possível realizar a sessão hoje (09/08/2018).
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Informa que em razão do atraso na reunião do CEC, o Presidente do ConsEPE decidiu, nesse
caso excepcionalmente por conta dos prazos e pelo CEC ser uma instância assessora do
ConsEPE, que esses dois itens de pauta poderiam ser discutidos apenas no ConsEPE. Prof.
Leonardo informa que estará presente na discussão destes itens no ConsEPE, e se coloca à
disposição para levar apontamentos dos membros do CEC referentes ao assunto ou de passar a
palavra ao interessado durante a sessão do ConsEPE. A seguir Prof. Leonardo passa para o item
da pauta “aprovação da ata de reunião referente à I sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2018”, e Dalila pede correção do erro de digitação na linha número 41, substituindo o
termo “capitação” por “captação”, após o assunto é colocado em votação e aprovado por
unanimidade pelo CEC. A seguir, passa para o item “aprovação da ata de reunião referente à
continuação da I sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2018”, não havendo
manifestações sobre seu conteúdo, a ata é colocada em votação sendo aprovada por
unanimidade. Após, passa para o item “aprovação da ata de reunião referente à II sessão
ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2018”, não havendo manifestações a ata é colocada
em votação e aprovada com uma abstenção. A seguir, Prof. Leonardo passa para o item da pauta
“Aprovação de Ad Referendum: alteração na indicação de membros para a Comissão de
Aperfeiçoamento e Especialização (CoAE)”, esclarecendo que a indicação anterior do CEC para
representação na CoAE teve que ser revista para atender a composição mínima de 70% de
docentes. Prof. Leonardo relembra que anteriormente foram indicadas pelo CEC a servidora
Lilian Santos Leite Menezes como titular e a Profª. Regina Helena de Oliveira Lino Franchi
como suplente, informando que em razão da necessidade de modificação da indicação, sugeriu
seu nome como titular mantendo a Profª. Regina como suplente, pois havia urgência na
continuidade dos trabalhos da CoAE. Ressalta que essa decisão pode ser ratificada ou caso o
CEC ache necessário, é possível revê-la indicando um docente da casa como titular. Não
havendo manifestações, o assunto é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Gloria
complementa o assunto, informando que ela e a servidora Sandra Cristina Trevisan haviam sido
indicadas anteriormente pelo ConsEPE como representantes TAs (técnicas-administrativas) na
CoAE, mas como a servidora Lilian possui mais propriedade pra discutir os assuntos pertinentes
à CoAE, foi solicitado ao ConsEPE alteração da indicação, em que a Lilian foi indicada como
titular, mantendo-se a Sandra como suplente. Após, Prof. Leonardo passa para os itens
“aprovação do Edital de chamada para submissão de Proposta de Ação Extensionista para 2019 PAAE 2019”, e “aprovação do Edital de chamada para submissão de Proposta de ação cultural
para 2019 – PAAC 2019”, passando a palavra para Gloria. Gloria explica a razão pela qual a
versão dos Editais da última reunião do CEC está diferente da versão enviada para esta reunião,
em que ambos os Editais foram extremamente discutidos pela equipe da ProEC e apresentam
pequenas alterações quem foram realizadas com o intuito de se alcançar o modelo mais próximo
de Edital ideal, salientando a necessidade de aprovação dos Editais nesta reunião, a fim de não
comprometer o cronograma proposto. Apresenta as principais modificações dos Editais: fase de
homologação das propostas que substituíram as entrevistas técnicas; avaliação conjunta da
equipe da ProEC com a Comissão de Avaliação para compor o resultado parcial das propostas;
atribuição de conceitos para mérito; alterações dos itens de avaliação de mérito cultural; inserção
de critérios para seleção de bolsistas (exigência da nova Resolução de bolsas de extensão e
cultura); aumento do número de propostas aprovadas em cada umas das linhas do Edital do
PAAC. Ressalta que todas as alterações provenientes das discussões do CEC foram incorporadas
às versões dos Editais apresentadas. Prof. Leonardo e Gloria realizam alguns esclarecimentos
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sobre os Editais. Prof. Acácio questiona qual a distância de pontuação entre os itens “a” e “g”,
Prof. Leonardo esclarece que para a composição do conceito final, todos os itens possuem o
mesmo peso, e que sua ordem tem importância apenas nos casos de desempate, sendo necessário
priorizar quais dos itens têm maior importância nos casos de empate. Prof. Acácio, para casos de
empate e considerando inúmeras questões, entre elas a década da afro-descendência, sugere
alterar a ordem dos itens de quesito de mérito cultural, em que o item “c” é alterado para “b” e o
“g” é alterado para “d”. Após discussões e esclarecimentos referentes ao item “d”, decide-se
alterar seu conteúdo de “Diálogo com as políticas culturais locais, regionais e/ou nacional” para
“Diálogo ou interação com as políticas ou iniciativas culturais locais, regionais, nacionais ou
internacionais”. No Edital PAAE 2019, no quesito mérito extensionista, manteve-se a ordem de
itens apresentada. Após discussão sobre o item “b” decidiu-se alterar seu conteúdo de “Impacto
na inclusão e/ou transformação social” para “Impacto na inclusão, transformação social e
valorização das diversidades”. Gloria faz esclarecimentos quanto à analise de viabilidade técnica
das propostas, citando os quesitos mínimos tomados por base para essa análise, e que as
propostas analisadas serão classificadas como tecnicamente viável, parcialmente viável ou
inviável, podendo ocorrer cortes e adequações nos itens solicitados. Gloria salienta que para
classificação final das propostas serão considerados o conceito final atribuído ao quesito mérito
cultural e coesão e coerência das propostas, a viabilidade técnica e a disponibilidade de recursos
orçamentários. Gloria ressalta que a Comissão de Avaliação em conjunto com a ProEC
deliberarão pelo resultado parcial das propostas conforme segue: a) aprovada com recursos; b)
aprovada sem recursos; ou c) não aprovada. Gloria cita os apoios oferecidos às propostas que
forem aprovadas sem recursos: divulgação no site e redes sociais da ProEC; impressão de
cartazes; empréstimo de equipamentos; e certificação via SIGAA-UFABC (Sistema Integrado de
Gestão de Atividades Acadêmicas - UFABC) da equipe executora e participantes (eventos e
cursos). Salienta que o resultado parcial será divulgado no site da ProEC de acordo com o
cronograma, e que será enviada devolutiva aos proponentes por meio do SIGAA. Comenta que
os proponentes poderão solicitar reconsideração quanto ao resultado parcial que será apreciado
pelo CEC em dezembro. Gloria salienta que em dezembro o CEC deliberará sobre as solicitações
de reconsideração e homologação do resultado final. Gloria ressalta que todas as propostas
aprovadas deverão ser colocadas em execução no SIGAA pelos proponentes até 11 de janeiro de
2019. Gloria esclarece sobre as principais alterações no PAAC em relação à quantidade máxima
de ações aprovadas e seus respectivos tetos de apoio, salientando que as linhas temáticas
permaneceram as mesmas. Gloria ressalta que fica facultado à ProEC o direito de alterar a
quantidade de propostas aprovadas em cada linha, em função da avaliação qualitativa das
propostas recebidas. Esclarece que para o PAAC a ProEC disponibilizará até R$ 220.000,00 para
o custeio das ações: até R$ 120.000,00 para pagamento de bolsas e até R$ 100.000,00 para itens
de custeio. E para o PAAE, a ProEC disponibilizará até R$ 471.000,00 para o custeio das ações:
até R$ 336.000,00 para pagamento de bolsas e até R$ 135.000,00 para pagamento de itens de
custeio. Gloria ressalta as modificações realizadas em relação ao documento enviado aos
membros do CEC: “As bolsas de extensão da UFABC terão valor mensal de R$ 400,00
(quatrocentos reais), com vigência máxima de 10 (dez) meses, considerando o período de março
a dezembro de 2019.” e “O período de concessão de bolsas será o mesmo período de realização
da ação.”, fazendo esclarecimentos. Gloria apresenta o cronograma dos Editais. A seguir, Prof.
Leonardo coloca o item 5 da pauta (PAAE 2009) em votação, que foi aprovado por unanimidade
pelo CEC. Após, coloca o item 6 da pauta (PAAC 2019) em votação, que foi aprovado com uma
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abstenção. Em seguida, Prof. Leonardo insere o item referente à “composição da Comissão de
Avaliação” na pauta, esclarecendo que na verdade trata-se de um complemento aos Editais,
passando a palavra à Gloria. Gloria cita a atual composição da Comissão de Avaliação: o PróReitor de Extensão e Cultura/Adjunto (um para cada comissão), um docente de cada Centro, um
representante técnico-administrativo, um representante da ProEC e um representante externo.
Salienta que essa Comissão é nomeada por Portaria. Após discussão e esclarecimentos deliberase que a composição da Comissão de Avaliação será: o Pró-Reitor de Extensão e
Cultura/Adjunto, um docente de cada Centro selecionados por chamada pública, dois
representantes técnico-administrativos selecionados por chamada pública, um representante da
ProEC indicado pelos seus pares, um representante externo indicado pela ProEC, um
representante discente de Graduação indicado pelo DA/DCE (Diretório Acadêmico/Diretório
Central dos Estudantes) e um representante discente de Pós-Graduação indicado pela APG
(Associação de Pós-Graduandos). Delibera-se que os inscritos na referida chamada pública serão
selecionados por meio de sorteio. Gloria ressalta que há probabilidade das reuniões das
Comissões ocorrerem entre 05 e 09 de novembro de 2018. Após, Prof. Leonardo coloca o
assunto em votação, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, Prof. Leonardo passa para o
item “aprovação do Calendário de sessões do CEC 2018”. Gloria e Renata apresentam a proposta
de calendário, salientando que está distinta da versão anteriormente enviada em razão do
adiamento da data da III sessão ordinária por ausência de quórum, em que se fez necessário
retirar a sessão prevista para agosto, postergando as demais sessões. A pedido de Dalila, o
horário de início das sessões foi alterado para as 14h30, mas caso haja uma pauta muito extensa,
a reunião será antecipada para às 14h00. Prof. Leonardo coloca o assunto em votação, que é
aprovado por unanimidade pelo CEC. Nada mais havendo a declarar, o Presidente, Prof.
Leonardo José Steil, deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renata Rodrigues Sena Nogueira,
lavrei a presente ata, aprovada pelo CEC.

Renata Rodrigues Sena Nogueira
Assistente em Administração

Leonardo José Steil
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Presidente do Comitê de Extensão e Cultura
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