MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comitê de Extensão e Cultura - CEC

Sinopse da III Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do
Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 5 de
junho de 2019, às 14h00, 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), Evonir Albrecht, Pró-reitor Adjunto de
Extensão e Cultura; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-reitoria de PósGraduação (ProPG); Fernanda Wassano Daher, representante suplente discente de Graduação;
Juliana Cristina Braga, representante suplente do Centro de Matemática, Computação e
Cognição (CMCC); Lilian Santos Leite Menezes, representante suplente técnico-administrativa
lotada na Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Maria Candida Varone de Morais
Capecchi, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); Priscila Carvalho
Dalviasom, representante técnico-administrativa (TA); Rail Ribeiro Filho, representante da Próreitoria de Graduação (ProGrad); e Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da
comunidade externa.
Membros com ausência justificada:
Acácio Sidinei Almeida Santos, Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas
(ProAP); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da comunidade externa; Dione Marta
Mesquita Costa, representante suplente discente da Pós-Graduação; Luciana Xavier de Oliveira,
representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS).
Ausentes:
Sônia Maria Malmonge, Pró-reitora de Pesquisa (ProPes).
Não votantes:
Carolina Regina de Grano Duarte (ProEC); Daniel Guerrieri Fernandes (ProEC); Elias Ferreira
Tavares (ProEC); e Natalia Cardoso Abreu de Araujo (Assessoria de Relações Internacionais –
ARI).
Apoio Administrativo:
Silas Araújo Leite de Oliveira (ProEC) e Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).
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Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Prof. Leonardo informa sobre a recondução da Dalila Isabel Agrela Teles Veras como
membro titular para representação da Comunidade Externa no CEC com mandato de dois anos,
conforme deliberação na sessão passada.
2. Prof. Leonardo informa que ocorrerá nos dias 6 e 7 de junho no campus São Bernardo do
Campo, o Congresso de Extensão da UFABC (Conexão), que contará com uma programação
bastante diversificada, passando a palavra para o Prof. Evonir, que está presidindo a organização
do evento. Prof. Evonir informa que houve sessenta e quatro trabalhos inscritos. Apresenta a
programação do evento: no dia 6 de junho às 15h30, haverá a Palestra de préabertura "Divulgação Científica em tempos de Fake News" no auditório 005 do Bloco Beta, com
Érica Mariosa e Ana de Medeiros da UNICAMP. Às 19h30 haverá a Mesa de Abertura "O papel
da Universidade na transformação da sociedade", com a presença das Deputadas Federais Profª.
Margarida Salomão e Sâmia Bomfim, e mediação do Prof. Vitor Marchetti. No dia 7 de junho
haverá pela manhã apresentação de trabalhos. Haverá também diversas apresentações de cunho
cultural durante o evento. Às 13h30 haverá a mesa “Experiências Transformadoras da Extensão
e Cultura” com participação da Dalila Teles Veras (membro externo), Prof. Mario Minami
(docente), Vinicius Carmo (técnico-administrativo) e Jéssica Santos (discente). Às 15h30 haverá
a mesa “Extensão no Lattes: uma inserção necessária?” com participação do Prof. Wilson Matos
(Pró-reitor de Extensão do IFSP – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo), Prof. Charles Morphy Dias dos Santos (Pró-reitor de Pós-Graduação da UFABC) e a
Profª Ana Líviade Souza Coimbra (Pró-reitora de Extensão da UFJF – Universidade Federal de
Juiz de Fora e ex-presidente do FORPROEX - Fórum de Pró-Reitores de Extensão das
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras) com mediação da Prof.ª Paula Homem
de Mello. Após a apresentação da mesa, haverá apresentação de trabalhos às 17h. Prof. Evonir
convida a todos(as) para participarem do evento e auxiliarem em sua divulgação.
3. Prof. Leonardo informa que semana passada ocorreu o Fórum de Pró-Reitores de Extensão de
todas as universidades públicas (Forproex Nacional), e entre as discussões, houve uma sobre o
panorama atual, em que as universidades públicas estão sofrendo ataques de um modo geral, não
só as federais, mas também as estaduais e municipais, e neste momento, elas têm se mantido
unidas. Comenta que havia também, convidados da AUGM (Asociación de Universidades Grupo
Montevideo), com docentes do Uruguai e Argentina que se solidarizaram com a situação, tendo
em vista que o Brasil é uma referência importante para os outros países da América Latina.
Outro assunto bastante discutido foi a creditação da extensão nos cursos de graduação,
salientando que poucas universidades estão em uma situação mais avançada de implementação,
esclarecendo que várias universidades já estão discutindo o assunto, porém uma quantidade
expressiva ainda não iniciou nada. Ressalta que na UFABC já existe uma regulamentação
(Resolução ConsEPE nº 222, de 22 de agosto de 2017) que diz que os cursos de graduação
deverão implementar 5% de atividades de extensão no currículo de formação da graduação em
sua próxima revisão de projeto pedagógico e 10% na revisão seguinte. Tendo em vista que a
resolução do CNE (Conselho Nacional de Educação – Resolução nº 7, de 18 de dezembro de
2018) aponta que os 10% devem ser incluídos em até três anos, será necessário adiantar esse
trabalho. Informa que, em parceria com a ProGrad, a ProEC está analisando as possibilidades e
estratégias para essa implementação, e que um diálogo tem sido realizado com as coordenações
dos BIs (bacharelados interdisciplinares) acerca do assunto.
Informes dos membros do CEC:
Não há.
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Ordem do dia:
1. Ata de reunião referente à II sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019.
Após esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação e a referida ata com
correção foi aprovada com três abstenções.
2. Edital de chamada para submissão de propostas de ações Extensionistas para 2021 –
Programa de Apoio a Ações de Extensão - PAAE 2021.
Após discussão e esclarecimentos, o assunto permanece na ordem do dia da próxima sessão do
CEC.
3. Edital de chamada para submissão de propostas de ações Culturais para 2021 - Programa
de Apoio a Ações Culturais - PAAC 2021.
Após discussão e esclarecimentos, o assunto permanece na ordem do dia da próxima sessão do
CEC.
4. Minuta de Regimento do Comitê de Extensão e Cultura (CEC).
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, e o
documento, conforme apresentado pelo relator, foi aprovado por unanimidade.
5. Recurso acerca da não emissão de certificados do evento UFABC para Todos 2018.
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca em regime de votação, o acolhimento
da solicitação de recurso e consequentemente a certificação de participação no UFABC para
todos 2018, que foi aprovado com 8 (oito) votos favoráveis, nenhum contrário e 2 (duas)
abstenções.
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