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Sinopse da II Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I I sessão ordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 17 de 

maio de 2018, às 09h30, na sala 312-1, 3º andar, Torre I, Bloco A da Universidade Federal do 

ABC (UFABC). 

 

Presentes: 

Leonardo José Steil (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC), Evonir 

Albrecht (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da UFABC), Adriana Pugliese Netto Lamas 

(ProPG), Gabriela Rufino Maruno (ProEC), Jonas Moreira Silva (Pós-Graduação), Mara Lúcia 

Almeida Silva (TA), Patricia da Silva Sessa (CCNH), Regina Helena de Oliveira Lino Franchi 

(CMCC), Priscilla Santos Souza (ProGrad) e Tatiana Lima Ferreira (ProAP). 

 

Membros com ausência justificada:  

Dalila Teles Veras (Comunidade), Giovanna Massoco Ticianelli (Graduação) e Raquel Helena 

Quintino de Oliveira (Comunidade). 

 

Ausentes:  

Muryatan Santana Barbosa (CECS) e Sônia Maria Malmonge (ProPes). 

 

Não votantes:  

Andrea Paula dos Santos Oliveira Kamensky, Fernando Costa Mattos (EdUFABC), Gloria Maria 

Merola (ProEC) e Kelly C. Moreira Ferreira (ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Leonardo relembra sobre a aprovação da proposta de revisão da Resolução ConsEPE 

nº124 pelo CEC, a fim de garantir o respaldo jurídico para atribuição de bolsas de extensão para 

alunos de pós-graduação Lato Senso, pois esta Resolução previa apenas a concessão de bolsas de 

extensão para alunos de graduação e de pós-graduação stricto senso, comentando que esta 

matéria foi apresentada ao ConsEPE que questionou se alunos de pós-graduação poderiam 

receber bolsas, visto que a legislação federal faz menção apenas à concessão de bolsas de 

extensão para alunos de graduação, e em razão deste questionamento a ProEC consultou a 

Procuradoria Jurídica, cuja resposta foi positiva ao nosso entendimento, ou seja, como não há 

legislação específica que regule a atribuição de bolsas de extensão a alunos de pós-graduação 

lato ou stricto senso, a Universidade possui autonomia universitária para regulamentar este tema, 

e que sua aprovação dependerá do entendimento do ConsEPE. 
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Informes dos conselheiros: 

1. Prof. Evonir informa que nos dias 14 e 15 de junho será realizado o IV Conexão, que 

acontecerá concomitantemente com o 1º Fórum de Gestão Cultural das IES Sudeste, evento 

cultural que reunirá trinta e nove universidades do Sudeste para discutir as demandas de cultura 

em cada instituição envolvida. Esclarece que o Conexão visa divulgar as ações extensionistas 

que foram realizadas e registradas na UFABC, informando que o cronograma já foi divulgado e 

que o evento contará com duas mesas importantes, a saber: “Panorama da Extensão no Grande 

ABC” e “Curricularização da Extensão”, e também que haverá a participação do Prof. Pedro 

Demo, cuja  palestra será no dia 14/06 às 19h00. Prof. Evonir convida os membros do CEC 

presentes na sessão que tenham ações extensionistas registradas, a submeterem os resumos para 

apresentação no evento, lembrando que o prazo para submissão é até dia 21/05 e que as 

inscrições para o público externo começam dia 18/05. 

Ordem do dia: 

1. Apreciação da revisão do Regimento da Editora. 
Após discussão e esclarecimentos, o assunto é colocado em votação e o CEC aprova o 

documento apresentado por unanimidade. 

 

2. Análise da proposta de doação de parte do acervo Alpharrabio para a UFABC. 

Após discussão e esclarecimentos, o assunto é colocado em votação, e a proposta nos termos 

apresentados é aprovada por unanimidade pelo CEC. 

 

3. Apreciação da revisão da Resolução CEC 008/2017. 

Após discussão e esclarecimentos, o assunto é colocado em votação, e a Resolução nos termos 

apresentados é aprovada por unanimidade.   

 

4. Editais PAAE/PAAC 2019 (continuação). 

Os pontos discutidos acerca dos editais não serão colocados em votação nesta sessão, pois serão 

inseridos nos documentos finais que serão submetidos à apreciação do CEC para votação e 

aprovação.  


