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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 13 de
fevereiro 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; Acácio Sidinei Almeida Santos, Pró-reitor de Assuntos Comunitários e
Políticas Afirmativas (ProAP); Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-reitoria de
Pós-Graduação (ProPG); Anita Iracema Simão, representante discente de Pós-Graduação; 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); Gabriela Rufino Maruno, representante técnico-administrativa lotada na Próreitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Luciana Xavier de Oliveira, representante do Centro de
Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); 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:
Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa.
Ausentes:
Não há.
Não votantes:
Adriano Gomes de Freitas; Dione Marta Mesquita Costa, representante suplente discente da PósGraduação; Fernanda Wassano Daher, representante suplente discente da Graduação; Maria
Beatriz Fagundes, representante suplente do CCNH, Silas Araújo Leite de Oliveira (ProEC).
Apoio Administrativo:
Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).
Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Prof. Leonardo esclarece que em razão do término do mandato da representante Dalila Isabel
Agrela Teles Veras, em 25/04/2019, o CEC deverá indicar nomes de membros externos à
UFABC para compor este Comitê na qualidade de representante da comunidade externa,
salientando que Dalila poderá ser reconduzida para continuar a referida representação. Dalila
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ressalta a importância de haver novas indicações, e que, caso seja entendimento do CEC de que
ela seja reconduzida, aceitará o convite.
2. Prof. Leonardo informa que o 1º Festival Literário da UFABC ocorrerá nos dias 23 e 24 de
abril. Haverá diversas atividades, e serão convidados os autores da região do ABC para
participar do festival expondo suas obras, sendo permitido que possam comercializá-las. Serão
disponibilizados espaços para bate-papos, oficinas e outras atividades que os autores tiverem
intenção de realizar durante o festival. O público-alvo do festival é infantil, infanto-juvenil e
adulto. Em relação à possibilidade de venda de material autoral na UFABC, elaborou-se um
edital, em consonância com orientações da Procuradoria, que ainda será publicado. Para permitir
a comercialização das obras, serão solicitados em contrapartida alguns volumes em doação para
UFABC, que poderão ser incorporados ao acervo do sistema de bibliotecas ou poderão ser
utilizados para ações institucionais da UFABC. Pede aos membros do CEC ajuda na divulgação.
Informes dos conselheiros:
1. Dalila parabeniza pelo Festival Literário, realizando algumas considerações sobre o assunto.
2. Dalila informa sobre a aprovação do Plano Municipal de Cultura pela Câmara de Santo André,
ressaltando sobre sua importância para que seja possível cobrar as ações da política pública de
cultura futuramente.
Ordem do dia:
1. Aprovação da ata de reunião referente à IV sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2018.
Não havendo manifestações, a referida ata é colocada em votação, sendo aprovada com quatro
abstenções.
2. Aprovação da ata de reunião referente à V sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura 2018.
Não havendo manifestações, a referida ata é colocada em votação, sendo aprovada com seis
abstenções.
3. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 011 de 12/12/2018, que aprovou ad referendum
o calendário de sessões do CEC 2019.
Após esclarecimentos, não havendo manifestações, o item é colocado em votação sendo
aprovado por unanimidade.
4. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 012 de 12/12/2018, que decidiu pela análise e
deliberação ad referendum acerca das solicitações de reconsideração do resultado parcial e
homologou ad referendum o resultado final para o Edital PAAE 2019.
Após discussão e esclarecimentos, o item é colocado em votação sendo aprovado por
unanimidade.
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5. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 013 de 12/12/2018, que homologou ad
referendum o resultado parcial na íntegra como resultado final para o Edital PAAC 2019.
Após esclarecimentos, não havendo manifestações, o item é colocado em votação sendo
aprovado por unanimidade.
6. Aprovação das Ações Estratégicas para 2019:
a) UFABC para Todos;
b) Conexão.
Após discussão e esclarecimentos, ambas as ações estratégicas (UFABC para Todos 2019 e
Conexão) são colocadas em votação, sendo aprovadas por unanimidade.
7. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Sextus Empiricus,
against the disciplines: Approaches, themes, problems (Sexto Empírico, contra as disciplinas:
Aproximações, temas e problemas.
Após discussão e esclarecimentos, o item é colocado em votação, e o CEC delibera por
unanimidade, pela manutenção da decisão negativa de registro.
8. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Colóquio de Filosofia
Clássica Alemã da UFABC: Fundamentação Filosófica e Ceticismo.
Após discussão e esclarecimentos, o item é colocado em votação, e o CEC delibera por
unanimidade, pela manutenção da decisão negativa de registro.
9. Apreciação da Moção do CECS acerca da não emissão de certificados do evento UFABC
para Todos 2018.
Após discussão e esclarecimentos, o CEC delibera que a ProEC enviará comunicação ao CECS
informando que: as regras estabelecidas pela ProEC para a certificação dos participantes no
evento UFABC para Todos 2018, de que somente aqueles(as) que assinaram a lista constatandose atuação no dia do evento serão certificados(as), devem ser consideradas; que a ProEC
analisará possibilidades de melhorias acerca da organização de futuras edições do evento; e que,
caso os coordenadores dos cursos/stands almejem recorrer quanto a decisão emitida pela ProEC,
poderão enviar solicitação de reconsideração ao CEC, e sugere que seja anexado junto à
solicitação, todo o detalhamento que considerarem necessário para tal.
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