
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC

Comitê de Extensão e Cultura - CEC

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 14 de
outubro 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);  Lilian  Santos  Leite  Menezes,
representante técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Mara
Lúcia  Almeida  Silva,  representante  da  Pró-Reitoria  de  Assuntos  Comunitários  e  Políticas
Afirmativas (ProAP); Maria Candida Varone de Morais Capecchi, representante do Centro de
Ciências  Naturais  e  Humanas  (CCNH);  Priscila  Carvalho  Dalviasom,  representante  técnico-
administrativa (TA); Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da Comunidade Externa;
e  Silvia  Cristina  Dotta,  representante  do  Centro  de  Matemática,  Computação  e  Cognição
(CMCC).

Membros com ausência justificada: 

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

Ausentes: 

Luciana  Xavier  de  Oliveira,  representante  do Centro  de  Engenharia,  Modelagem e Ciências
Sociais Aplicadas (CECS); e Luciano Gonsales Caetano, representante discente de Graduação.

Não votantes: 

Carolina  Regina  de  Grano  Duarte  (ProEC);  Elias  Ferreira  Tavares  (ProEC);  Kelly  Cristina
Moreira  Ferreira  (ProEC);  Marcelo  Furlin  (Comunidade  Civil);  Francisco  de  Assis  Comarú
(Docente do CECS);  Patricia Cezario Silva (Docente do CECS); Rayssa Saidel Cortez (Discente
de Pós-Graduação); Rodrigo Cardoso Bonicenha (Discente de Pós-Graduação); e Silas Araújo
Leite de Oliveira (ProEC).

Apoio Administrativo:

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

1. Prof. Leonardo informa que no fim do ano passado, o Governo Federal publicou um decreto
(Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019) relacionado à revisão e consolidação dos atos
normativos de todos os órgãos federais, deste modo, todas as normativas (Resoluções, Portarias,
etc.) dos órgãos ligados à Administração Federal serão revisados. Já houve a etapa de listagem e
publicação dos atos normativos vigentes e haverá prazo de um ano para revisão e revogação
desses atos, caso haja necessidade ou se for do interesse da instituição. A equipe da ProEC está
revisando as Portarias da Pró-Reitoria e as Resoluções do CEC. Caso necessário, as Resoluções
do CEC serão submetidas à apreciação do Comitê.

2. Prof.  Leonardo  informa  que  recentemente  (28/09/2020  até  01/10/2020)  ocorreu  o  evento
UFABC para Todos 2020, virtualmente em razão da pandemia pela COVID-19, e transmitido via
YouTube (canal da UFABC). Prof. Evonir informa que as gravações do evento UFABC pata
Todos 2020 estão disponíveis no canal da UFABC no YouTube para consulta.

3. Prof. Leonardo Informa que a  Semana de Arte Cultura e Tecnologia (SACT) está prevista
para ocorrer de 20 a 22 de outubro de 2020, e disponibiliza no chat o link do site do evento para
mais informações: https://eventos.ufabc.edu.br/sact/. 

4. Prof.  Leonardo informa que de 3 a  5 de novembro de 2020 ocorrerá o  VI Congresso de
Extensão  Universitária  da  UFABC  (VI  Conexão),  será  realizado  também  virtualmente,  e
disponibiliza  no chat  o  link  do  site  do evento,  a  saber:  http://eventos.ufabc.edu.br/conexao/.
Ressalta a quantidade de trabalhos submetidos para apresentação no Congresso, em que dentre
os trabalhos submetidos foram aprovados 127 trabalhos. 

5. Prof.  Leonardo informa sobre a realização da  eleição de representantes  para o Comitê de
Extensão e cultura (CEC), concedendo a palavra para Renata. Renata informa que haverá eleição
para  as  categorias  de  representantes  docentes  dos  três  centros  (CMCC,  CECS  e  CCNH),
discentes de Graduação e de Pós-Graduação e Técnico-Administrativos(as), pois os mandatos
destas categorias estão previstos para terminar em janeiro de 2021.

Informes dos membros do CEC:

1. Dalila informa que vários coletivos do ABC estão se mobilizando para enviar aos candidatos a
Prefeito  uma carta  de  intenções,  para  que  eles  se  comprometam com determinados  setores.
Pergunta se a ProEC possui alguma ação visando criar um diálogo com os candidatos no sentido
de que eles se comprometam a realizar convênios com a Universidade. Prof. Leonardo ressalta
que o diálogo com os candidatos a Prefeito é algo importante a ser feito pela nossa instituição,
esclarecendo  que  normalmente  este  diálogo  é  realizado  pela  Reitoria.  Ressalta  sobre  a
possibilidade de encaminhar para a Reitoria a sugestão do CEC, de que se for possível realizar
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algum tipo de diálogo com os candidatos, para que sejam pautadas as questões relacionadas à
Extensão e Cultura.

Ordem do dia:

1. Ata de reunião referente à IV 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.

2. Ações Estratégicas para 2021: 

a) UFABC para Todos 2021; 
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, que foi
aprovado por unanimidade pelo CEC.

b) VII Congresso de Extensão Universitária da UFABC (VII Conexão); 
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, que foi
aprovado por unanimidade pelo CEC.

c) Programa Escola Preparatória da UFABC (EPUFABC). 
Após apresentação do Programa, Prof. Leonardo se retira da sessão e Prof. Evonir assume a
presidência.  Após discussão e esclarecimentos,  Prof.  Evonir coloca o item em regime de
votação, que foi aprovado por unanimidade pelo CEC. 

3. Avaliação do mérito extensionista da ação intitulada “Territórios Populares Insurgentes II:
universidade  e  comunidades  juntas  na  leitura,  análise,  planejamento  e  qualificação  dos
territórios".
Após discussão e esclarecimentos,  Prof.  Leonardo coloca o item em regime de votação,  que foi
aprovado por unanimidade pelo CEC.

4. Prorrogação do período de concessão de bolsas do Programa Escola Preparatória da
UFABC (EPUFABC).

Após  apresentação  do  item,  Prof.  Leonardo  se  retira  da  sessão  e  Prof.  Evonir  assume  a
presidência.  Após  discussão  e  esclarecimentos,  Prof.  Evonir  coloca  o  item  em  regime  de
votação, que foi aprovado por unanimidade pelo CEC. 

5. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: “Perspectivas sobre
indústria brasileira e desenvolvimento”.

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, e o
CEC decide, por unanimidade, pela manutenção da decisão emitida pela ProEC.
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6. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e  Cultura:“Lançamento do
Livro-coletânea : Brasil Incertezas e Submissão?”. 

Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, e o
CEC decide, por unanimidade, pela manutenção da decisão emitida pela ProEC.

7. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: “O Grande ABC da
Aviação: Novos Ares para o Desenvolvimento”
Após discussão e esclarecimentos, Prof. Leonardo coloca o item em regime de votação, e o CEC
decide, por unanimidade, pela manutenção da decisão emitida pela ProEC.
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