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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 11 de
outubro de 2018, às 14h30, 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), Anderson Ricardo Carlos (Pós-Graduação), Giovanna Massoco Ticianelli (Graduação),
Lilian Santos Leite Menezes (ProEC), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Patricia da Silva Sessa
(CCNH), Rail Ribeiro Filho (ProGrad), Raquel Helena Quintino de Oliveira (Comunidade),
Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) e Tatiana Lima Ferreira (ProAP).
Membros com ausência justificada:
Dalila Teles Veras (Comunidade) e Diogo Coutinho Soriano (ProPes).
Ausentes:
Muryatan Santana Barbosa (CECS).
Não votantes:
Ana Carolina Quirino Simões (Coro da UFABC), Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC),
Pedro Lauridsen Ribeiro (Coro da UFABC), Priscila Carvalho Dalviasom (ProEC), Roberto T.
Ondei (regente - Coro da UFABC) e Silas Araújo Leite de Oliveira (ProEC).
Apoio Administrativo:
Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).
Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Prof. Leonardo José Steil informa sobre a realização do evento UFABC para Todos que
ocorreu há duas semanas, e contou com uma participação muito significativa da comunidade
acadêmica. Comenta que este ano foi testado o modelo de apenas um dia de evento, com
atividades de manhã, tarde e noite, salientando que a avaliação foi positiva em relação a este
modelo. Observou-se nesta edição do evento, uma ampla participação de docentes e discentes na
exposição de seus cursos, e também de algumas entidades e setores da UFABC. Comenta que
outros setores da UFABC, que tradicionalmente não participam do evento, consultaram a ProEC
sobre a possibilidade de futuramente haver disponibilização de stands, salientando que a equipe
está avaliando essa possibilidade para o próximo ano, visto que será a 10ª edição do UFABC
para Todos e que será realizado em Santo André, o que possibilitará realizar um evento maior,
com a utilização do ginásio e do piso vermelho, e possivelmente com o Bloco Cultural.
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2. Prof. Leonardo informa acerca da Resolução sobre as Diretrizes para Extensão Universitária
que foi apresentada, discutida e aprovada no Conselho Nacional de Educação (CNE). Comenta
que houve uma audiência pública no CNE em Brasília, na qual esteve presente, em que houve
apresentação da minuta dessa Resolução. Relata que a Presidente do Fórum de Pró-reitores de
Extensão (FORPROEX), Profª. Ana Lívia de Souza Coimbra, compareceu à audiência para
apontar os anseios da categoria em relação à Resolução, no sentido de garantir grande parte ou a
totalidade do conteúdo do documento, tendo em vista que foi elaborado a partir de uma
comissão, na qual destaca a participação do Pró-reitor de Extensão e Cultura da gestão anterior
da ProEC/UFABC, Prof. Daniel Pansarelli, que participou na condição de consultor especialista
na elaboração desta Resolução. Entretanto, ressalta que ainda não houve disponibilização da
versão final da Resolução, mas que a minuta apresentada traz o que se espera da Extensão
Universitária para o Brasil, comentando que o conteúdo do documento se assemelha ao
desempenhado na UFABC, destacando, dentre outros aspectos, que a extensão é o processo
dialógico entre a universidade e a sociedade que a cerca, favorecendo as comunidades não
acadêmicas e não científicas e com protagonismo dos alunos nessas ações, destacando que estes
são valores importantes para a UFABC e que aparentemente também serão indicados como
valores para a extensão universitária no Brasil. Comenta que em relação a esse documento, a
princípio, a aplicabilidade seria para o sistema federal de ensino, ou seja, apenas para as
universidades federais, as universidades particulares e as instituições confessionais, não
abarcando as universidades estaduais e municipais, pois são regidas pelos regulamentos dos
conselhos estaduais de educação, porém, a demanda do FORPROEX era de que esta Resolução
fosse válida para todo ensino superior brasileiro, a nível nacional, comentando que essa
possibilidade de ampliação será avaliada pelo CNE.
3. Prof. Leonardo informa que para a composição das comissões de avaliação do PAAE
(Programa de Apoio a Ações de Extensão) e do PAAC (Programa de Apoio a Ações de Cultura),
o CEC havia indicado que fosse consultada a Associação de Pós-Graduandos (APG), porém essa
associação não está mais ativa, deste modo, os membros discentes da pós-graduação serão
selecionados por meio de chamada pública. Quanto aos membros discentes de graduação,
informa que foram indicados pelo Diretório Acadêmico (DA) e pelo Diretório Central de
Estudantes (DCE).
4. Gloria informa sobre o andamento dos Editais PAAE e PAAC. Gloria salienta que para o
PAAE, foram submetidas 75 (setenta e cinco) propostas, explicando que na fase um (fase de
análise e devolução ao proponente para que sejam realizadas as adequações) foram devolvidas
73 (setenta e três) propostas para adequações dos proponentes, destacando que apenas duas
estavam de acordo, e até o momento apenas 51 (cinquenta e um) proponentes ressubmeteram as
propostas. Com relação ao PAAC, informa que foram submetidas 8 (oito) propostas, destas, 7
(sete) foram devolvidas para adequações pelos proponentes, e até o momento apenas 3 (três)
proponentes ressubmeteram as propostas. Gloria ressalta que as propostas que não forem
ressubmetidas por meio do SIGAA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) não participarão
das fases subsequentes do processo.
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5. Gloria comenta a respeito de uma reunião sucedida entre a ProEC e a Agência de Inovação
sobre Extensão Tecnológica, acerca de um trabalho que será realizado em conjunto para registrar
as ações desta categoria no sistema, ressaltando que o primeiro passo será a elaboração de uma
Resolução com a definição de Extensão Tecnológica que será apresentada ao CEC em breve.
Giovanna questiona sobre qual Resolução se trata o informe apresentado, e Prof. Leonardo
esclarece que o documento ainda está em elaboração, mas que será disponibilizado e informado a
todos os membros do CEC.
Informes dos conselheiros:
1. Não há.
Ordem do dia:
1. Aprovação da ata de reunião referente à I sessão extraordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2018.
O item é colocado em votação e a referida ata, com a alteração, foi aprovada com duas
abstenções pelo CEC.
2. Aprovação da ata de reunião referente à III sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2018
O item é colocado em votação e a referida ata, com a alteração, foi aprovada com três abstenções
pelo CEC.
3. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Comunicações e
Relações Internacionais.
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o assunto em regime de votação e o
CEC delibera, por unanimidade, pela manutenção da decisão tomada pela equipe da ProEC.
4. Aprovação das Ações Estratégicas para 2019:
a. Coro da UFABC;
Prof. Evonir coloca o projeto, com as sugestões de encaminhamento indicadas, em votação que
foi aprovado com uma abstenção.
b. EPUFABC;
Prof. Evonir coloca o assunto em votação e o Programa é aprovado por unanimidade pelo CEC.
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