MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Comitê de Extensão e Cultura - CEC

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 12 de
fevereiro de 2020, às 14h, na sala 312-1, 3º andar, Torre I, Bloco A, campus Santo André da
Universidade Federal do ABC (UFABC).
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; 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); Luciano Gonsales Caetano, representante discente da Graduação; 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); Rail Ribeiro
Filho, representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); e Silvia Cristina Dotta,
representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC).
Ausentes:
Não há.
Não votantes:
Juliana Volpe de Freitas, representante suplente discente de Graduação; Ronaldo Spinelli Junior,
representante suplente discente da Pós-Gradução; 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 dá boas-vindas aos novos membros do CEC, a saber: Luciano Gonsales
Caetano e sua suplente Juliana Volpe de Freitas (discentes de graduação); Eduardo Dantas Leite
e seu suplente Ronaldo Spinelli Junior (discentes de pós-graduação).
2. Prof. Leonardo informa que ontem (11/02/2020), celebrou-se um protocolo de intenções entre
a UFABC e a Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo. Explica que o protocolo
de intenções se trata de um documento firmado entre as duas instituições para dar início à
proposição de ações em parceria, sobretudo no que se refere a aspectos de interesse da Escola do
Parlamento, ou seja, assuntos relacionados à democracia e a política, voltados principalmente
para o público jovem e infantil.
3. Prof. Leonardo informa que é possível que a ProEC apresente demandas que exigirão
convocar uma sessão extraordinária do CEC na primeira quinzena de março.
Informes dos membros do CEC:
1. Dalila informa que neste mês a Livraria, Editora e Centro Cultural Alpharrabio completará
vinte e oito anos, e que haverá uma comemoração no dia 22 de fevereiro de 2020 (sábado) às
11h, convidando a todos(as) para participarem do evento.
2. Profª. Raquel informa que estão abertas as inscrições de artigos científicos para o Congresso
de História do ABC até o dia 1 de março de 2020, ressaltando a importância da participação da
UFABC.
3. Profª. Raquel solicita a inclusão na pauta da sessão extraordinária do CEC, de um debate sobre
o significado da representação da comunidade do ABC em um Conselho de Extensão da
UFABC.

Ordem do dia:
1. Ata de reunião referente à II sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019.
Não havendo manifestações, Prof. Leonardo coloca a referida ata em regime de votação, que foi
aprovada com uma abstenção.
2. Ata de reunião referente à VI sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 2019.
Não havendo manifestações, Prof. Leonardo coloca a referida ata em regime de votação, que foi
aprovada com uma abstenção.
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3. Designação de representante da Comunidade Externa para o CEC.
Após esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca em regime de votação a recondução da Profª.
Raquel Quintino como representante da Comunidade Externa no CEC, que foi aprovada com
uma abstenção.
4. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Material Didático
para eletrônica Digital Moderna – UFABC-ESTI002.
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca em regime de votação a manutenção da
decisão emitida pela ProEC de indeferir o registro da referida ação, que foi aprovada pelo CEC.

5. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Paradoxo de RindlerDenur: uma introdução a Relatividade Especial e a Eletrodinâmica.
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, em que
se obteve o seguinte resultado: um voto a favor da decisão de negativa de registro emitida pela
ProEC, sete votos contrários a esta decisão e quatro abstenções. Deste modo, o CEC decide
acatar a solicitação de reconsideração interposta.
6. Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019 – Resolução CEC
001/2014.
Prof. Leonardo apresenta a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2019 e
informa que a apresentação, junto ao orçamento detalhado, será enviada aos membros do CEC
pela ProEC, e se coloca à disposição para esclarecimentos.
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