
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Comitê de Extensão e Cultura - CEC

Sinopse da III Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da III sessão ordinária do
Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 3 de
junho de 2020, às 14h,  remotamente,  em virtude da suspensão das atividades  presenciais  na
UFABC, conforme Portarias da Reitoria nºs 378/2020 e 394/2020.

Presentes:

Leonardo José Steil,  Pró-Reitor de Extensão e Cultura (ProEC);  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; Eduardo Dantas Leite, representante discente da Pós-Graduação; Fernanda Nascimento
Almeida,  representante  da  Pró-Reitoria  de  Pesquisa  (ProPes);  Juliana  Volpe  de  Freitas,
representante  suplente  discente  de  Graduação;  Lilian  Santos  Leite  Menezes,  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 Beatriz Fagundes, 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: 

Não há.

Ausentes: 

Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da Comunidade Externa.

Não votantes: 

Caroline  Silvério  (ProEC);  Elias  Ferreira  Tavares  (ProEC);  Kelly  Cristina  Moreira  Ferreira
(ProEC);  Ronaldo  Spinelli  Junior,  representante  suplente  discente  da  Pós-Gradução;  Sandra
Cristina Trevisan (ProEC); 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 que mesmo com as atividades presenciais da UFABC suspensas em
virtude da pandemia por COVID-19, a ProEC continua realizando suas atividades à distância, e
ressalta que inúmeras ações de extensão e cultura continuam em andamento, com participação de
bolsistas e do público externo. 

2. Prof. Leonardo informa que na ocasião em que a suspensão das atividades presenciais  na
UFABC foi formalizada, iniciaram-se projetos de combate à COVID-19, que são em sua maioria
de extensão, mas também de pesquisa e inovação, voltados para o atendimento ao público em
geral, auxílio ao público e contato com secretarias municipais de saúde. Nesse sentido, a fim de
apoiar  essas  ações,  a  UFABC  criou  um  comitê  de  combate  à  COVID-19  composto  por
participantes da ProEC, da ProPes (Pró-Reitoria de Pesquisa), da Reitoria, da INOVA (Agência e
Inovação) e da ACI (Assessoria de Comunicação e Imprensa). Esclarece que a UFABC também
lançou dois Editais de chamada de propostas com finalidade de combate à COVID-19. Ressalta
que além das ações apoiadas por esses Editais, a UFABC possui também cerca de sessenta ações
em funcionamento especificamente para o combate da COVID-19. Uma das ações institucionais
de maior relevância é a disponibilização, desde abril de 2020, do ginásio da UFABC do campus
Santo André para a construção do Hospital de Campanha.

3. Prof. Evonir informa que a finalização da 2ª edição da Revista Conectadas está prevista para
junho de 2020.

4. Prof. Evonir informa que ProEC está se reunindo remotamente a fim de estudar formas para a
realização do evento UFABC para Todos no 2º semestre de 2020, que ocorrerá provavelmente de
forma digital.

Informes dos membros do CEC:

1. Profª.  Fernanda  informa  sobre  a  ação  que  tem  desenvolvido  junto  à  UFABC,  de
desenvolvimento de uma ferramenta de triagem denominada COVIDATA, que tem como função
identificar casos suspeitos de Coronavírus em tempo real, e pede a colaboração de todos(as) na
divulgação desta ferramenta.

2. Dalila ressalta sua admiração pela continuidade do trabalho da ProEC neste período pandemia.

Ordem do dia:

1. Ata de reunião referente à I sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020.
Não havendo manifestações, Prof. Leonardo coloca a referida ata em regime de votação que foi
aprovada com duas abstenções.
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2. Ata de reunião referente à I sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2020.
Profª. Silvia Dotta solicita correção da ata indicando que não esteve presente na referida sessão.
Após,  Prof.  Leonardo  coloca  a  referida  ata,  com  correção,  em  regime  de  votação  que  foi
aprovada com quatro abstenções.

3. Edital de chamada para submissão de propostas de ações Extensionistas para execução
no ano de 2021 – Programa de Apoio a Ações de Extensão - PAAE 2021.
Após  discussão  e  esclarecimentos,  Prof.  Leonardo  coloca  o referido  Edital em  regime  de
votação, que foi aprovado por unanimidade pelo CEC.

4. Edital de chamada para submissão de propostas de ações Culturais para execução no
ano de 2021 – Programa de Apoio a Ações Culturais - PAAC 2021*.
Após  discussão  e  esclarecimentos,  Prof.  Leonardo  coloca  o referido  Edital em  regime  de
votação, que foi aprovado por unanimidade pelo CEC.
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