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

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 8 de
agosto de 2019, às 14h, na sala 312-3, 3º andar, Torre III, Bloco A, campus Santo André 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); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da comunidade externa;
Dione Marta Mesquita Costa, representante suplente discente da Pós-Graduação; Fernanda
Nascimento Almeida, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); Gabriela Rufino
Maruno, representante técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
(ProEC); Luciana Xavier de Oliveira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e
Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Mara Lúcia Almeida da Silva, representante da Pró-Reitoria
de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP); 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:
Silvia Cristina Dotta, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC).
Ausentes:
Daniel de Freitas Barros Neto, representante discente de Graduação.
Não votantes:
Ana Carolina A. A. Fernandes (ProEC); Carlos Alberto dos Santos (comunidade externa); Joyce
Rodrigues Abrantes (discente); Mateus Pedroso Jeronimo (discente); Pedro Lauridsen Ribeiro
(docente do CMCC e coordenador do projeto Coro da UFABC; e Silas Araújo Leite de Oliveira
(ProEC).
Apoio Administrativo:
Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).
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Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Prof. Leonardo informa sobre o e-mail de agradecimento do Prof. Cedric Rocha Leão (CECS)
referente à aprovação da solicitação de reconhecimento da atuação de docentes no UFABC para
todos 2018.
2. Prof. Leonardo informa que a continuação das discussões sobre os Editais de chamada para
submissão de propostas de ações Extensionistas e Culturais para 2021 foi retirada da pauta, em
razão de a ProEC encontrar medidas administrativas para lançá-los em 2020. Deste modo, estes
Editais serão inseridos na pauta do CEC em momento oportuno, com calendário similar ao dos
últimos anos.
3. Prof. Leonardo informa que a fim de atender ao cronograma previsto para os Editais ProEC nº
009/2019 (Programa de Apoio a Ações de Extensão – PAAE 2020) e nº 010/2019 (Programa de
Apoio a Ações Culturais - PAAC 2020), haverá uma sessão extraordinária do CEC no dia 4 de
setembro de 2019 (quarta-feira) às 14h, para análise e deliberação sobre eventuais solicitações de
reconsideração e homologação do resultado final.
4. Prof. Evonir informa que ocorreu em junho, o evento V Conexão (V Congresso de Extensão
Universitária da UFABC), salientando que o evento atendeu as expectativas, e que houve
avanços e resultados positivos, agradecendo a todos/as que participaram e apresentaram
trabalhos neste evento.
5. Prof. Leonardo informa que no dia 26 de setembro, nos períodos matutino, vespertino e
noturno, ocorrerá o UFABC para Todos 2019 no campus Santo André. Salienta que esta será sua
décima edição e que o evento está indicado no calendário acadêmico com a possibilidade de
reposição das aulas no fim do quadrimestre.
Informes dos membros do CEC:
1. Raquel informa que estão acontecendo reuniões preparatórias para o Congresso de História do
ABC, evento importante para as sete cidades da região e que ocorrerá em Santo André,
salientando sobre a importância da participação da UFABC no evento.
Ordem do dia:
1. Ata de reunião referente à III sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019.
Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação e a referida ata é aprovada com duas
abstenções.
2. Coro da UFABC - Solicitação de reconsideração como Projeto Estratégico da PROEC.
Após discussão e esclarecimentos, encerra-se a sessão mantendo o assunto na pauta da próxima
reunião, em que a ProEC apresentará uma proposta de institucionalização do Coro para
apreciação do CEC.
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