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DADOS DA AVALIAÇÃO
Código: EVxxx-2019
Título: O Grande ABC da Aviação: Novos Ares para o Desenvolvimento
Ano: 2019
Financiamento: FINANCIAMENTO EXTERNO
Tipo de Ação: EVENTO
Tipo da Avaliação: PRESIDENTE DE COMISSÃO DE EXTENSÃO
Situação: REALIZADA
Data da Avaliação: 10/07/2020 13:48:59

Parecer:

Prezado proponente, agradecemos o envio de sua ação "O Grande ABC da Aviação:
Novos Ares para o Desenvolvimento". Lembramos que a Resolução do Comitê de
Extensão Universitária (CEC) nº 007, de 18 de abril de 2017,
(http://ufabc.net.br/resolucaoextensao) define, em seu artigo 1º que “as atividades
de Extensão Universitária como aquelas que promovem de maneira direta a interação
transformadora e dialógica entre Universidade e sociedade, por meio de processos
interdisciplinares, educativos, culturais, científicos e/ou políticos, sob o princípio
constitucional da indissociabilidade entre a própria extensão, o ensino e a pesquisa” e
em seu parágrafo terceiro que “entende-se por sociedade os grupos não universitários
e não científicos.” Considerando também a Portaria 133/2020
(http://proec.ufabc.edu.br/images/a-proex/portarias-e-resolucoes/portarias-
2020/Portaria-133-registro.pdf), que em seu art. 1º diz: Estabelecer diretrizes para o
registro, na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC), de ações extensionistas e
culturais, incluindo as de divulgação científica, desenvolvidas por docentes e técnico-
administrativos da Universidade Federal do ABC; Considerando que a proposta
evidencia somente a participação no referido evento, logo não encontramos indícios
que justifiquem o mérito extensionista dessa ação para a UFABC, posto que fica
evidenciado sua participação apenas como ouvinte na atividade mencionada.
Agradecemos o contato e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos e
futuras parcerias, a fim de continuar promovendo transformação por meio do tripé
Extensão-Pesquisa-Ensino. Atenciosamente, Ronny Maciel de Mattos
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