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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 II sessão ordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 4 de 

abril 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 Pós-

Graduação (ProPG); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da comunidade externa; 

Daniel de Freitas Barros Neto, representante discente de Graduação; Diogo Coutinho Soriano, 

representante da Pró-reitoria de Pesquisa (ProPes); Dione Marta Mesquita Costa, representante 

suplente discente da Pós-Graduação; Gabriela Rufino Maruno, representante 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 Pró-reitoria de Graduação (ProGrad); e Silvia Cristina Dotta, representante do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 

 

Membros com ausência justificada:  

Luciana Xavier de Oliveira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências 

Sociais Aplicadas (CECS); Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade 

externa. 

 

Ausentes:  

Acácio Sidinei Almeida Santos, Pró-reitor de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas 

(ProAP). 

 

Não votantes:  

Não há. 

 

Apoio Administrativo: 

Silas Araújo Leite de Oliveira (ProEC) e Renata Cezarini Canesso (ProEC). 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Leonardo informa que a Pró-reitoria de Extensão e Cultura recebeu em nome do Pró-

reitor, um ofício do Consórcio do ABC, realizando sua leitura na íntegra: “Na condição de 

Secretário Executivo da Presidência do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, venho a 

público manifestar nosso reconhecimento pela relevante contribuição da Sra. Dalila Teles Veras 

ao desenvolvimento de toda a região do Grande ABC. Tal reconhecimento diz respeito a sua 
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atuação como animadora dos diferentes movimentos e iniciativas em prol da cultura regional, 

bem como pelo riquíssimo conjunto de sua obra autoral enquanto poetiza, cronista, editora e 

coordenadora de projetos que fortalecem o dinamismo cultural do grande ABC.”. Comenta que 

trouxe o referido ofício ao CEC a fim de registrá-lo e também ratificar o quão rico é esse espaço 

em razão das pessoas que o compõe, reiterando os agradecimentos pela participação da 

conselheira Dalila no Comitê.  

 

Informes dos conselheiros: 

1. Prof. Evonir reforça o convite para o 1º Festival Literário da UFABC, que ocorrerá nos dias 23 

e 24 de abril, nos períodos matutino e vespertino, e contará com 96 (noventa e seis) autores. 

Esclarece que a programação será divulgada em breve, e que haverá vários participantes da 

região e do Brasil. Comenta que haverá também a participação de diferentes escolas do ABC, e 

pede auxílio na divulgação do evento aos(às) conselheiros(as). Prof. Leonardo informa o site do 

evento: eventos.ufabc.edu.br/feiradolivro. 

 

2. Dalila informa que na próxima segunda-feira, aniversário da cidade de Santo André, haverá 

uma solenidade de abertura de uma exposição, das 7h00 às 18h30, por iniciativa da Prefeitura e 

indicação da comunidade, com 30 (trinta) painéis de pessoas que contribuíram de alguma 

maneira com a cultura da cidade, fazendo alguns esclarecimentos.  

 

Ordem do dia: 

 

1. Ata de reunião referente à I sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019. 
Após discussão e esclarecimentos, a referida ata com alteração é colocada em votação, sendo 

aprovada por unanimidade. 

 

2. Edital de chamada para renovação de ações Extensionistas para 2020 - PAAE 2020. 

Após discussão e esclarecimentos, o referido Edital é colocado em votação, sendo aprovado com 

alterações por unanimidade. 

  

3. Edital de chamada para renovação de ações Culturais para 2020 – PAAC 2020. 

Após discussão e esclarecimentos, o referido Edital é colocado em votação, sendo aprovado com 

alterações por unanimidade.   

 

4. Designação de representante da Comunidade Externa para o CEC.  

Não havendo outras indicações pelo CEC, a indicação da Dalila Isabel Agrela Teles Veras para 

representar a Comunidade Externa no CEC é colocada em regime de votação, sendo sua 

recondução aprovada por unanimidade.   

 

5. Minuta de Regimento do Comitê de Extensão e Cultura. 

Após discussão e esclarecimentos, o assunto permanece na ordem do dia da próxima sessão do 

CEC com relatoria. 
 


