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Sinopse da I Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 06 de 

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

ABC (UFABC). 

 

Presentes: 

Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC), Evonir 

Albrecht (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da UFABC), Dalila Teles Veras 

(Comunidade), Giovanna Massoco Ticianelli (Graduação), Jonas Moreira Silva (Pós-

Graduação), Leonardo José Steil (ProGrad), Lilian Santos Leite Menezes (ProEC), Mara Lúcia 

Almeida Silva (TA), Patricia da Silva Sessa (CCNH), Sônia Maria Malmonge (ProPes) e Tatiana 

Lima Ferreira (ProAP). 

 

Membros com ausência justificada:  

Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC).     

 

Ausentes:  

Alexandre Hiroaki Kihara (ProPG) e Muryatan Santana Barbosa (CECS). 

 

Não votantes:  

Ana Carolina Quirino Simões (Coro da UFABC), Gabriela Rufino Maruno (ProEC), Lidia 

Pancev Daniel Pereira (ProEC), Maria Isabel M. V. Delcolli (ProEC), Priscila Carvalho 

Dalviasom (ProEC) e Silas Leite de Oliveira (ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Daniel informa que está começando a II Semana das Mulheres do ABC, evento 

organizado pelas entidades representativas da Universidade, com apoio da ProAP, e que a 

primeira atividade ocorrerá hoje as 17h em SBC. 

 

Informes dos conselheiros: 

1. Dalila, na intenção de trazer à Universidade os acontecimentos externos, comenta que há 

iminência de se perder um importante espaço cultural, a Pinacoteca de SBC, esclarecendo que 

semana passada, apesar de o Prefeito de SBC não confirmar ao ser oficialmente questionado 

pelos jornais, há evidências sobre a intenção de permitir que este espaço seja dividido com a 

Secretaria de Cultura, ressaltando que isto será uma perda imensa em termos de cultura, pois esta 
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é a única Pinacoteca equipada de todas as sete cidades. Comenta que semana passada houve um 

ato durante a abertura de uma exposição, e que também há uma petição pública com abaixo 

assinado, a fim de pedir a preservação do espaço. Prof. Daniel comenta que estamos 

acompanhando esses acontecimentos, pois há aproximadamente dois anos, a Divisão de Cultura 

desenvolveu uma parceria importante com a Pinacoteca, ganhando muita ênfase no ano passado, 

inclusive auxiliando na captação de recursos para equipá-la, esclarecendo que não tínhamos 

conhecimento do abaixo assinado, mas que poderemos auxiliar na sua divulgação. Gabriela 

complementa a fala da Dalila no sentido de que a Universidade, em algum momento, deverá se 

manifestar contra esse desmonte que esta ocorrendo na região, e que já solicitou manifestação 

formal da Universidade. Prof. Daniel comenta que podemos estabelecer em conjunto qual a 

melhor forma de realizar essa manifestação, para que não haja conflitos com a prefeitura de 

SBC, pois procuramos estabelecer parcerias com todas as prefeituras. 

2. Profª. Sônia Malmonge enfatiza sobre a intenção de estreitar as atividades entre a ProPes e a 

ProEC, que a participação nesta comissão é de grande importância e que mesmo que ela não 

esteja presente nas reuniões, enviará representante da ProPes.  

3. Giovanna se apresenta ressaltando a importância da representação discente no Comitê. Jonas 

se apresenta, comentando os motivos de sua candidatura à representante ao CEC e ressaltando a 

importância da representação discente nos colegiados.  

4. Profª. Tatiana também se apresenta como representante da ProAP, e comenta sobre a 

importância da participação nas decisões desse Comitê, rememorando sua participação no CEU 

(Comitê de Extensão Universitária).  

5. Prof. Daniel faz alguns esclarecimentos sobre a dinâmica das sessões do CEC, que é mais 

informal e colaborativa, comentando que existem momentos em que há divergências de opinião 

e quando necessário formalizamos os procedimentos, e deste modo as construções tem sido mais 

proveitosas. Explica para os novos membros que neste Comitê não se trabalha usualmente com a 

divisão de expediente e ordem do dia, como a maioria dos outros colegiados da Universidade 

faz, elucidando que como temos o hábito de decidir por consenso, todos os assuntos são pautados 

na ordem do dia, e quando necessário, mantemos o assunto na ordem do dia por mais uma 

sessão. 

Ordem do dia: 

1. Aprovação da ata de reunião referente à V sessão ordinária do Comitê de Extensão e 

Cultura 2017. 

Após consulta aos membros, a referida ata é aprovada pelo Comitê com seis abstenções 

(ausentes na V sessão de 2017).  

 

2.  Ações estratégicas 2017 – Aprovação do Ato Decisório nº 02/2018.  

Houve discussão e esclarecimentos, e após votação, o CEC aprova por unanimidade o Ato 

Decisório nº 02/2018, que reconhece a aprovação das ações estratégicas de 2017. 
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3. Ações Estratégicas 2018 – Aprovação dos seguintes atos decisórios:  

a) Ato Decisório nº 03/2018 - Coro da UFABC;  

Após discussão e esclarecimentos o assunto é colocado em votação, sendo aprovado por 

unanimidade pelo CEC. 

b) Ato Decisório nº 04/2018 – EPUFABC;  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo se retira da sessão e o assunto é colocado em 

votação, em que o CEC aprova o referido projeto por unanimidade. 

c) Ato Decisório nº 05/2018 – Conexão;  

Após esclarecimentos, o Ato Decisório do CEC nº 05/2018 – Conexão é colocado em votação e 

aprovado por unanimidade pelo CEC. 

d) Ato Decisório nº 06/2018 - UFABC para Todos. 
Após esclarecimentos, o assunto é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 

 

4. Indicação de membro da Comunidade Externa pelo CEC. 

Após discussão e esclarecimentos, o assunto é colocado em votação, e a indicação da Profª. 

Raquel Quintino é aprovada por unanimidade pelo CEC.  

 

5. Apreciação da Minuta de Revisão da Resolução CONSEPE nº 124/2011. 

Após discussão e esclarecimentos, o CEC aprova por unanimidade a Resolução com as 

alterações solicitadas, e delibera que seu relato no ConsEPE será realizado pelo Prof. Leonardo 

Steil. 

 

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

Após discussão e esclarecimentos, ao se questionar sobre a existência de condições para 

recebimento e conservação desse acervo, delibera-se que o assunto permaneça na ordem do dia 

da próxima sessão, prevista para maio de 2018, com apresentação de um documento que 

formalize como se dará o processo entre as partes (UFABC e Alpharrabio), e contendo plano de 

trabalho, para apreciação do CEC. 

 

7. Análise/discussão dos editais PAAE e PAAC 2019. 
Devido ao horário avançado, é colocado em votação se haverá continuação desta sessão em abril 

de 2018, para apreciação dos itens restantes da pauta, e o CEC aprova a proposta por 

unanimidade. 


