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Ata nº 006/2019/Ordinária/CEC 

 

Ata da VI sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada às quatorze horas do dia 1 

onze de dezembro de dois mil e dezenove, na UFABC Campus Santo André – Bloco A – torre I - 2 

3º andar - sala 312-1. A reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura em 3 

exercício, Evonir Albrecht, e contou com a presença dos seguintes membros: Adriana Pugliese 4 

Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Dalila Isabel Agrela 5 

Teles Veras, representante da Comunidade Externa; Fernanda Nascimento Almeida, 6 

representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); Gabriela Rufino Maruno, representante 7 

técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Gloria Maria 8 

Merola de Oliveira, representante técnico-administrativa (TA); Luciana Xavier de Oliveira, 9 

representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Mara 10 

Lúcia Almeida da Silva, representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 11 

Afirmativas (ProAP); Maria Beatriz Fagundes, representante do Centro de Ciências Naturais e 12 

Humanas (CCNH); Rail Ribeiro Filho, representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); e 13 

Silvia Cristina Dotta, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 14 

Ausências justificadas: Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura (ProEC); e Dione 15 

Marta Mesquita Costa, representante discente da Pós-Graduação; Ausentes: Daniel de Freitas 16 

Barros Neto, representante discente de Graduação; e Raquel Helena Quintino de Oliveira, 17 

representante da Comunidade Externa; Não votantes: Lídia Pancev Daniel Pereira (ProEC). 18 

Apoio Administrativo: Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). Havendo quórum legal o 19 

Presidente em exercício, Prof. Evonir Albrecht, inicia a sessão cumprimentando todas e todos e, 20 

em seguida, dá início aos informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Prof. Evonir 21 

informa sobre a eleição de representantes discentes de Graduação e Pós-Graduação para o 22 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC), concedendo a palavra para Renata. Renata apresenta o 23 

resultado parcial das eleições informando as chapas vencedoras: representantes discentes de 24 

Graduação - Luciano Gonsales Caetano (titular) e Luciana Volpe de Freitas (suplente); e 25 

representantes discentes de Pós-Graduação - Eduardo Dantas Leite (titular) e Ronaldo Spinelli 26 

Junior (suplente). Explica que a eleição está em período de recursos e que na sexta-feira 27 

(13/12/19) será publicado o resultado final. Após, Prof. Evonir informa que a ProEC, com intuito 28 

de divulgar o que é realizado na UFABC, elaborou 82 (oitenta e dois) cartazes que foram 29 

encaminhados para a Diretora de Ensino de São Bernardo do Campo. Prof. Evonir apresenta o 30 

cartaz ao CEC, cuja arte foi elaborada pela servidora Renata Cezarini (ProEC), informando que a 31 

ProEC pretende divulgá-lo também nas escolas de Santo André, salientando que se houver 32 

demandas para outras diretorias de ensino, a ProEC poderá ser acionada para providências. A 33 

seguir, Prof. Evonir informa acerca do mandato da representante da comunidade externa no 34 

CEC, Raquel Helena Quintino de Oliveira, que finda em 20 de março de 2020, ressaltando que a 35 

ProEC consultará a Raquel a fim de verificar se há interesse na recondução, e pede indicações ao 36 

CEC, se houver, de nomes para a referida representação. Em seguida, Prof. Evonir passa para os 37 

informes dos membros do CEC. Rail informa sobre as matrículas no SISU, que acontecerão no 38 

ginásio de esportes da UFABC nos dias 31/01/20, 03/02/20 e 04/02/20, convidando a todos(as)39 
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para visitarem e auxiliarem no evento, fazendo alguns esclarecimentos. Dalila informa que a 40 

Prefeitura de Santo André abriu um Edital (Edital do Fundo Municipal de Cultura para 41 

financiamento de projetos culturais no município de Santo André) para a comunidade, com 42 

intuito de fomentar ações culturais existentes. Explica que este Edital foi proveniente de um 43 

novo processo de conselhos de cultura da cidade, informando que as inscrições estarão abertas 44 

até 15/01/20. Dalila informa que enviará o material aos membros para divulgação e faz alguns 45 

esclarecimentos sobre o Edital. Prof. Evonir informa que semana passada participou de um 46 

encontro do COEX (Colégio de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Federais de Ensino 47 

Superior) em Brasília, salientando que os principais aspectos levantados nas discussões foram o 48 

financiamento de ações de extensão e a curricularização da extensão. A seguir, Prof. Evonir 49 

passa à ordem do dia para aprovação do item da pauta “Ata de reunião referente à I sessão 50 

extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019”. Não havendo manifestações, Prof. Evonir 51 

coloca o item em regime de votação e a referida ata foi aprovada com três abstenções. Após, 52 

Prof. Evonir passa para o item “Ata de reunião referente à V sessão ordinária do Comitê de 53 

Extensão e Cultura 2019”. Não havendo manifestações, Prof. Evonir coloca o item em regime de 54 

votação e a referida ata foi aprovada com duas abstenções. A seguir, Prof. Evonir passa para o 55 

item “Calendário de sessões do CEC 2020” concedendo a palavra a Renata. Renata explica que 56 

todos os anos, ao elaborar o calendário de sessões do CEC, a ProEC realiza consulta aos 57 

calendários de outros conselhos e comitês da Universidade a fim de evitar sobreposição de datas, 58 

ressaltando que neste ano, a Secretária Geral está trabalhando com uma agenda unificada onde 59 

constam os calendários de sessões de todos os conselhos e comissões da Universidade. Esclarece 60 

que ao consultar a referida agenda, só havia as datas das sessões da Comissão de Graduação 61 

(CG), que foram consideradas pela ProEC ao elaborar o calendário de sessões bimestrais do 62 

CEC, a fim de não coincidir os calendários. Renata apresenta o calendário ao CEC. Mara sugere 63 

alterar as sessões ordinárias do CEC das quintas-feiras para as quartas-feiras, sempre um dia 64 

antes das datas propostas no calendário apresentado. Após discussão e esclarecimentos, Prof. 65 

Evonir coloca o calendário com alteração em regime de votação, que foi aprovado com uma 66 

abstenção. Após, Prof. Evonir passa para o item “Homologação do Ato Decisório do CEC nº 028 67 

de 14/11/2019, que aprovou ad referendum o mérito extensionista da ação intitulada Territórios 68 

populares insurgentes: atuação conjunta da universidade e comunidade na leitura, 69 

planejamento e qualificação do território”. Prof. Evonir esclarece que se trata de uma ação de 70 

extensão, coordenada pelo Prof. Francisco de Assis Comarú, recebida pela ProEC via emenda 71 

parlamentar no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) que foram distribuídos entre 72 

bolsas de extensão, pós-graduação e equipamentos. Prof. Adriana consulta como ocorre a 73 

tramitação do processo. Prof. Evonir esclarece que o Prof. Francisco, com a previsão da emenda, 74 

contatou a ProEC, que juntamente com a ACIC (Assessoria de Cooperações Institucionais e 75 

Convênios) realizou direcionamento do assunto para várias instâncias envolvidas. Informa que 76 

recentemente houve uma reunião a fim de esclarecer e definir como se daria a questão das bolsas 77 

de pós-graduação. Após, Prof. Evonir concede a palavra para Lídia. Lídia esclarece que os 78 

recursos orçamentários provenientes da emenda parlamentar vieram para o orçamento da 79 

UFABC direcionados para o projeto. Elucida que a aprovação ad referendum foi realizada em 80 

razão da necessidade de empenhar o recurso orçamentário até 30 de dezembro de 2019. Explica 81 

que o Prof. Francisco submeteu o projeto para aprovação no Conselho de Centro ao qual 82 

pertence (CECS - Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas), e após o 83 

submeteu para aprovação da ProEC. A ProEC tratou do assunto com a equipe da ACIC, pois 84 

parte destes recursos serão encaminhados para a Fundep (Fundação de Desenvolvimento da 85 

Pesquisa). Esclarece que a ProEC também tratou o assunto com a ProPG (Pró-Reitoria de Pós-86 

Graduação) e a ProPes (Pró-Reitoria de Pesquisa), em razão de envolver bolsas de mestrado, 87 

https://acesso.ufabc.edu.br/ramais/index
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doutorado e pós-doutorado. Deste modo, ressalta que se trata de um trabalho a ser desenvolvido 88 

por várias áreas da Universidade. Após discussão e esclarecimentos, Prof. Evonir coloca a 89 

homologação do Ato Decisório do CEC nº 028/2019 em regime de votação, que é aprovada por 90 

unanimidade. Nada mais havendo a declarar, o Presidente em exercício, Prof. Evonir Albrecht, 91 

deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renata Rodrigues Sena Nogueira, lavrei a presente ata, 92 

aprovada pelo CEC. 93 
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