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Sinopse da VI Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI sessão ordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 11 de 

dezembro de 2019, às 14h, na sala 312-1, 3º andar, Torre I, Bloco A, campus Santo André da 

Universidade Federal do ABC (UFABC). 

 

Presentes: 

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; 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); Gloria Maria Merola de Oliveira, 

representante técnico-administrativa (TA); 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 

Beatriz Fagundes, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 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:  

Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura (ProEC); e Dione Marta Mesquita Costa, 

representante discente da Pós-Graduação. 

 

Ausentes:  

Daniel de Freitas Barros Neto, representante discente de Graduação; e Raquel Helena Quintino 

de Oliveira, representante da Comunidade Externa. 

 

Não votantes:  

Lídia Pancev Daniel Pereira (ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Evonir informa sobre a eleição de representantes discentes de Graduação e Pós-

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

Renata apresenta o resultado parcial das eleições informando as chapas vencedoras:
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representantes discentes de Graduação - Luciano Gonsales Caetano (titular) e Luciana Volpe de 

Freitas (suplente); e representantes discentes de Pós-Graduação - Eduardo Dantas Leite (titular) e 

Ronaldo Spinelli Junior (suplente). Explica que a eleição está em período de recursos e que na 

sexta-feira (13/12/19) será publicado o resultado final. 

 

2. Prof. Evonir informa que a ProEC, com intuito de divulgar o que é realizado na UFABC, 

elaborou 82 (oitenta e dois) cartazes que foram encaminhados para a Diretora de Ensino de São 

Bernardo do Campo. Prof. Evonir apresenta o cartaz ao CEC, cuja arte foi elaborada pela 

servidora Renata Cezarini (ProEC), informando que a ProEC pretende divulgá-lo também nas 

escolas de Santo André, salientando que se houver demandas para outras diretorias de ensino, a 

ProEC poderá ser acionada para providências. 

 

3. Prof. Evonir informa acerca do mandato da representante da comunidade externa no CEC, 

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

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

CEC, se houver, de nomes para a referida representação.  

 

Informes dos membros do CEC: 

1. Rail informa sobre as matrículas no SISU, que acontecerão no ginásio de esportes da UFABC 

nos dias 31/01/20, 03/02/20 e 04/02/20, convidando a todos(as) para visitarem e auxiliarem no 

evento, fazendo alguns esclarecimentos. 

2. Dalila informa que a Prefeitura de Santo André abriu um Edital (Edital do Fundo Municipal 

de Cultura para financiamento de projetos culturais no município de Santo André) para a 

comunidade, com intuito de fomentar ações culturais existentes. Explica que este Edital foi 

proveniente de um novo processo de conselhos de cultura da cidade, informando que as 

inscrições estarão abertas até 15/01/20. Dalila informa que enviará o material aos membros para 

divulgação e faz alguns esclarecimentos sobre o Edital. 

3. Prof. Evonir informa que semana passada participou de um encontro do COEX (Colégio de 

Pró-Reitores de Extensão das Instituições Federais de Ensino Superior) em Brasília, salientando 

que os principais aspectos levantados nas discussões foram o financiamento de ações de extensão 

e a curricularização da extensão. 

 

Ordem do dia: 

 

1. Ata de reunião referente à I sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019. 

Não havendo manifestações, Prof. Evonir coloca o item em regime de votação e a referida ata foi 

aprovada com três abstenções. 

2. Ata de reunião referente à V sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019. 

Não havendo manifestações, Prof. Evonir coloca o item em regime de votação e a referida ata foi 

aprovada com duas abstenções. 

3. Calendário de sessões do CEC 2020. 

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Evonir coloca o calendário, com alteração, em regime 

de votação, que foi aprovado com uma abstenção., 
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4. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 028 de 14/11/2019, que aprovou ad referendum o 

mérito extensionista da ação intitulada “Territórios populares insurgentes: atuação conjunta 

da universidade e comunidade na leitura, planejamento e qualificação do território”.  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Evonir coloca a homologação do Ato Decisório do CEC 

nº 028/2019 em regime de votação, que é aprovada por unanimidade. 

  

 

 


