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Sinopse da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 9 de 

outubro 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); Anita Iracema Simão, representante 

discente da Pós-Graduação; Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da Comunidade 

Externa; Gloria Maria Merola de Oliveira, representante técnico-administrativa (TA); Juliana 

Cristina Braga, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 

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); e Raquel Helena Quintino de Oliveira, 

representante da Comunidade Externa. 

 

Membros com ausência justificada:  

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); Rail Ribeiro Filho, representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad). 

  

Ausentes:  

Daniel de Freitas Barros Neto, representante discente de Graduação. 

 

Não votantes:  

Ana Carolina Quirino Simões (docente do CECS e coordenadora adjunta do projeto Coro da 

UFABC); Andréa Paula dos Santos Oliveira Kamensky (docente do CECS); Caroline Silvério 

(ProEC); Elias Ferreira Tavares (ProEC); Ítalo Sandoval Ramos de Oliveira (discente); João 

Victor Cavalcante dos Santos (ProEC); Luzia Teles Veras (comunidade externa); Mahara Leme 

Stavik (ProEC); Marco Aurélio dos Santos Miguel (ProEC); Mateus Pedroso Jeronimo 

(discente); Pedro Lauridsen Ribeiro (docente do CMCC e coordenador do projeto Coro da 

UFABC); Roberto Teixeira Ondei (regente do Coro da UFABC); Sandra Cristina Trevisan 

(ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).
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Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Leonardo informa sobre a aprovação no ConsUni (Conselho Universitário da UFABC) 

da concessão do título Doutora Honoris Causa à Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante 

da Comunidade Externa no CEC. Dalila agradece. Prof. Leonardo esclarece que a concessão do 

referido título é em agradecimento à vasta atuação e dedicação da conselheira na UFABC e 

também na região do ABC. 

 

2. Prof. Leonardo informa sobre a demanda apresentada pelas representantes discentes de Pós-

Graduação no CEC, Anita e Dione, acerca do encaminhamento de informações de ações 

realizadas pela ProEC às Diretorias de Ensino do ABCDMR. Esclarece que a ProEC está 

trabalhando nesta demanda, mas detectou alguns problemas, pois nem sempre as informações 

enviadas às direções das escolas são repassadas aos(as) professores(as). Deste modo a ProEC, a 

fim de melhorar a estratégia de comunicação, está investindo na criação de uma lista de e-mails 

adequada, incluindo professores(as) e coordenadores(as) que já participaram de ações de 

extensão, para promover a divulgação.  

 

3. Prof. Leonardo informa que em 2020 haverá o Congresso de História e Estudos Regionais do 

Grande ABC, que está sendo organizado pelo Consórcio Intermunicipal do ABC, com a parceria 

de vários setores incluindo as universidades. Esclarece que recentemente houve uma reunião 

com as instituições de ensino superior da região, juntamente com o SESC (Serviço Social do 

Comércio), SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e SESI (Serviço Social da 

Indústria), salientando que o encontro foi vantajoso, pois além de promover a integração entre as 

instituições mencionadas, houve também diversas contribuições para realização de eventos 

anteriores e posteriores ao Congresso. 

 

4. Prof. Leonardo consulta os(as) conselheiros(as) sobre a possibilidade da realização de uma 

sessão extraordinária do CEC em 7 de novembro de 2019 (quinta-feira) às 14h, para apreciação 

de algumas pautas que necessitam de aprovação antes da sessão ordinária prevista para 

dezembro. Profª. Adriana informa que não poderá participar em razão de outro compromisso 

agendado para o dia proposto. Prof. Leonardo informa que a ProEC avaliará a possibilidade de 

outra data e que será enviada consulta por meio de e-mail aos membros do CEC e após será 

enviada a convocação com a data definida. 

 

5. Prof. Evonir informa sobre a realização da 1ª Virada Científico-Cultural nos dias 19 e 20 de 

outubro, evento sediado pela UFABC com uma vasta programação que inclui diferentes frentes, 

a saber: danças, apresentações, palestras, workshops e observação de céu noturno. Dia 19 o 

evento ocorrerá no campus Santo André e dia 20 no campus São Bernardo do Campo, com início 

às 10h. 

 

6. Prof. Evonir informa que na próxima sexta-feira (11/10/19) às 10h, haverá a palestra 

intitulada “Divulgação Científica para Crianças”, ministrada pela Profª. Debora Davila Reis da 

UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), voltada para professores(as) e para o público 

em geral. Explica que a professora possui um projeto chamado “Universidade das Crianças” na 

UFMG. Esclarece que as informações e inscrições referentes à palestra estão disponíveis na 

página da ProEC. 

 

7. Prof. Leonardo informa que no dia 26 de setembro foi realizado o evento UFABC para Todos, 

que se trata do maior evento da UFABC, em que a universidade recebe a comunidade, 

especialmente alunos(as) do ensino médio, e há divulgação principalmente dos nossos cursos de 

graduação. Neste ano, por demanda da própria comunidade acadêmica, houve além dos cursos 
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de graduação, a participação de entidades estudantis, cursos de pós-graduação e setores da 

UFABC, deste modo a ProEC registra o agradecimento a todos(as) que participaram do evento e 

reforça o convite para participação de toda a comunidade em sua próxima edição. Ressalta que a 

comunidade acadêmica esta reconhecendo a importância do evento UFABC para Todos como 

momento de integração com a sociedade, destacando sobre a indicação do dia do evento no 

calendário acadêmico, em que as aulas são dispensadas com a possibilidade de reposição no fim 

do quadrimestre. 

 

 

8. Caroline Silvério convida a todas e todos para o encontro “Preservação da Memória: A Pedra 

de Toque da História Cultural” que acontecerá no dia 18 de outubro no Centro Cultural e 

Livraria Alpharrabio, fazendo alguns esclarecimentos acerca da programação do evento. 

 

Informes dos membros do CEC: 

1. Raquel informa sobre o Congresso de História Regional do ABC, que completará 30 anos e 

pela 3ª vez será sediado no município de Santo André. Salienta que a UFABC está contribuindo 

com o processo de recepção dos trabalhos. Informa que compartilhará com o CEC o link para 

cadastro e envio de trabalhos que poderão ser inscritos até janeiro de 2020. Ressalta que o 

Congresso discutirá as questões de identidade do ABC, das particularidades de cada cidade e do 

desenvolvimento regional. Explica que os eixos dos trabalhos precisam tratar a questão do 

patrimônio cultural, do direito à memória, história e diversidade cultural, econômica e social da 

região. 

 

Ordem do dia: 

 

1. Ata de reunião referente à IV sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019. 

Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação e a referida ata foi aprovada com duas 

abstenções. 

 

2. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 017 de 26/07/2019, que aprovou ad 

referendum o aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito do Edital ProEC nº 

017/2018. 

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

3. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 018 de 26/07/2019, que aprovou ad 

referendum o aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito do Edital ProEC nº 

018/2018. 

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, que foi 

aprovado por unanimidade. 

 

4. Continuação: Coro da UFABC - Solicitação de reconsideração como Projeto Estratégico 

da PROEC.  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca em regime de votação a manutenção da 

decisão anterior do CEC de extinguir o caráter estratégico do projeto intitulado “Coro da 

UFABC”, que foi aprovada por unanimidade. 
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5. Proposta de atividade cultural na modalidade coro sob tutela da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura.  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo se compromete em trazer na próxima sessão 

do CEC, juntamente com as outras propostas de ações estratégicas da ProEC, a proposta de 

projeto na modalidade Coro cadastrada no SIGAA (Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas) com valores orçamentários e previsão de contratação. 

 

6. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Preparação de 

posteres e coordenação do evento UFABC para grupo de EBM.  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca em regime de votação a manutenção da 

decisão da ProEC de negar a certificação do material apresentado, que foi aprovada por 

unanimidade. 

 

7. Reavaliação do pedido de Fluxo Contínuo: VI Semana de Economia da UFABC – 

Reformas em Debate.  

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo informa que a mesa acata a sugestão da 

conselheira Mara de manter o item na pauta, e que a ProEC solicitará ao professor documentos 

complementares para apreciação do CEC (divulgações, relatórios, listas de presença, lista de 

inscritos, etc.). 

 

8. Indicação de representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, titular e suplente, 

para a Comissão de Relações Internacionais (CRI).  

Após esclarecimentos, não havendo manifestações, Prof. Leonardo coloca em regime de votação 

a recondução do Prof. Evonir Albrecht (titular) e do servidor Silas Araújo Leite de Oliveira 

(suplente) como representantes da ProEC na CRI, que foi aprovada por unanimidade. 

  


