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Ata nº 004/2021/Ordinária/CEC 
 
Ata da IV sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada às quatorze horas do dia 1 

vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte e um, remotamente, em virtude da suspensão das 2 

atividades presenciais na UFABC, conforme Portarias da Reitoria nºs 378/2020 e 394/2020. A 3 

reunião foi presidida pelo Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Professor Leonardo José Steil, e 4 

contou com a presença dos seguintes membros: Evonir Albrecht, Pró-Reitor Adjunto de Extensão 5 

e Cultura; Acácio Sidnei Almeida Santos, representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 6 

e Políticas Afirmativas (ProAP); Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de 7 

Pós-Graduação (ProPG); Gabriel Antonio Rissato Vancini, representante discente da graduação; 8 

Kelly Cristina Moreira Ferreira, representante técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de 9 

Extensão e Cultura (ProEC); Pedro Alves da Silva Autreto, representante do Centro de Ciências 10 

Naturais e Humanas (CCNH); Rail Ribeiro Filho, representante da Pró-Reitoria de Graduação 11 

(ProGrad); Renata Maria Pinto Moreira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e 12 

Ciências Sociais Aplicadas (CECS); Juliana Cristina Braga, representante do Centro de Matemática, 13 

Computação e Cognição (CMCC); Mario Cabral de Almeida, representante discente da pós-14 

graduação; e Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa. 15 

Ausências justificadas: Fernanda Nascimento Almeida, representante da Pró-Reitoria de 16 

Pesquisa (ProPes); e Natália Cardoso Abreu de Araujo, representante técnico-administrativa (TA). 17 

Ausente: Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da Comunidade Externa. Não votantes: 18 

Mara Lúcia Almeida Silva, representante suplente da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e 19 

Políticas Afirmativas (ProAP); Lídia Pancev (ProEC); Luiz Guilherme Majuri de Sousa 20 

(representante suplente discente da Graduação); Marco Aurélio (ProEC), Paulo Sérgio Neves 21 

(CECS); Suze Piza (CCNH); e Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). Apoio Administrativo: 22 

Juliana Dias de Almeida Martinez. Havendo quórum legal, o presidente, Professor Leonardo Steil, 23 

cumprimenta a todos e todas e inicia a sessão pelos informes da Pró-Reitoria de Extensão e 24 

Cultura. Informa que o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão (FOPROEX) está organizando 25 

um Seminário sobre Curricularização da Extensão, a realizar-se durante todo o dia primeiro de 26 

setembro, com o intuito de esclarecer dúvidas sobre o tema, bem como trazer sugestões e 27 

exemplos de instituições que já avançaram no processo. Convida todos os membros do CEC a 28 

acompanharem a transmissão que será realizada pelo youtube (link de acesso será 29 

disponibilizado posteriormente). Na sequência fala sobre o UFABC Para Todos que, embora seja 30 

organizado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, trata-se de um evento com a participação de 31 

toda a comunidade da UFABC. À semelhança do que aconteceu no último ano, em virtude da 32 

pandemia deflagrada pela Covid-19, o evento ocorrerá de modo remoto, de 27 de setembro a 1 33 
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de outubro. Mais informações podem ser acessadas pelo site do evento: 34 

https://proec.ufabc.edu.br/a-proec/eventos-institucionais/ufabc-para-todos-2021-chamada-35 

para-integrar-a-programacao. Não havendo informes dos membros do CEC, passa-se, então, à 36 

ordem do dia para apreciação dos dois primeiros itens da pauta: Atas das reuniões referentes à 37 

II e III sessões ordinárias do Comitê de Extensão e Cultura de 2021. Como não há solicitações de 38 

alterações, as atas são colocadas em regime de votação, sendo aprovadas com uma abstenção 39 

cada. Passa-se, então, ao terceiro item da pauta: Indicação de representante suplente da Pró-40 

Reitoria de Extensão e Cultura, para a Comissão de Relações Internacionais – CRI, conforme 41 

resolução ConsUni Nº 166/2019. O Presidente esclarece que, atualmente, o Professor Evonir 42 

Albrecht é o representante titular e o servidor Silas Leite, seu suplente. Em virtude da saída de 43 

Silas da ProEC, para compor a Ouvidoria da UFABC, faz-se necessária a indicação de um novo 44 

representante, para substituí-lo. Professor Leonardo pergunta aos presentes se possuem 45 

sugestões de indicação. Como não há manifestações, informa que, dialogando com a equipe da 46 

Pró-Reitoria acordou-se a indicação da servidora Renata Rodrigues Sena Nogueira, presente na 47 

reunião e que ocupa, atualmente, a mesma posição antes ocupada por Silas, ou seja, chefe da 48 

Divisão de Planejamento e Apoio à Gestão da ProEC. Não havendo manifestações contrárias à 49 

indicação, o item é colocado em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. Segue-se 50 

então para o quarto item da pauta: Homologação do Ato Decisório do CEC nº 53 de 12 de julho 51 

de 2021, que aprovou, ad referendum, o aporte de bolsas para o evento intitulado “UFABC para 52 

Todos 2021”. Professor Leonardo lembra que o evento foi aprovado pelo CEC, em 2020, como 53 

sendo estratégico. Este ano a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 54 

(Propladi) informou sobre recursos destinados à ProEC, provenientes de taxas de ressarcimento 55 

institucional (alguns projetos que recebem financiamento externo devem destinar parte de seus 56 

recursos à UFABC, denominada taxa de ressarcimento institucional). Decidiu-se que do montante 57 

de recursos destinados à ProEC, sua maioria deveria ser direcionada ao pagamento de bolsas de 58 

discentes que prestariam apoio ao evento UFABC para Todos. O valor do aporte é de R$ 2.400,00 59 

(dois mil e quatrocentos reais), referente a seis unidades de bolsas de extensão destinadas a 60 

estudantes de graduação e pós-graduação da UFABC. Professor Leonardo explica que a decisão 61 

de realizar tal aporte por meio de ad referendum ocorreu em virtude do prazo do processo 62 

seletivo dos bolsistas, uma vez que em se esperando a reunião de hoje os trâmites poderiam 63 

atrasar, prejudicando o processo. Nesse sentido, o Ato Decisório é apresentado aos membros 64 

para esclarecimentos, homologação e ratificação da decisão administrativa. Não havendo 65 

manifestações o item é levado à votação e aprovado por unanimidade. Na sequência, passa-se 66 

ao quinto item da pauta: Aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito do Edital ProEC nº 67 

034/2020. O Presidente informa que este edital está relacionado às bolsas direcionadas às ações 68 

de extensão e cultura, aprovadas no âmbito dos editais PAAE e PAAC de 2020. Esclarece que é 69 

comum, ao longo do ano, alterações aconteceram, como a impossibilidade de realização de uma 70 

ação, por exemplo, propiciando que os recursos alocados para essas ações possam ser 71 

direcionados a outras ações, previamente aprovadas e em andamento, cujas solicitações não 72 

puderam ser plenamente atendidas. Professor Leonardo esclarece que foi realizado 73 

levantamento dos recursos disponíveis ao qual totalizou-se o valor de R$19.600,00 (dezenove 74 

mil e seiscentos reais). Da mesma forma, realizou-se levantamento sobre a quantidade de bolsas 75 

que as ações poderiam receber, chegando-se a um número maior do que o valor citado, de modo 76 

https://proec.ufabc.edu.br/a-proec/eventos-institucionais/ufabc-para-todos-2021-chamada-para-integrar-a-programacao
https://proec.ufabc.edu.br/a-proec/eventos-institucionais/ufabc-para-todos-2021-chamada-para-integrar-a-programacao
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que a Pró-Reitoria propõe aumentar o valor do aporte para R$25.200,00 (vinte e cinco mil e 77 

duzentos reais), buscando atender ao máximo as ações. Com a palavra, Professor Pedro 78 

parabeniza o esforço da ProEC para conceder bolsas aos discentes, expressando o seu apoio à 79 

proposta. Professora Renata Moreira também parabeniza a gestão eficiente e coloca uma dúvida 80 

referente à minuta do Ato Decisório que diz que serão contempladas as ações com número de 81 

bolsistas inferior ao solicitado. Dessa maneira, pergunta se todas as ações que solicitaram mais 82 

bolsas e não foram atendidas serão contempladas dessa vez ou se ainda restarão pendências. 83 

Professor Leonardo esclarece que, em virtude da limitação de recursos, optou-se por privilegiar 84 

ações continuadas, de modo que alguns critérios constarão no edital de chamada, para seleção 85 

dos contemplados. Com a palavra, Raquel pergunta se os editais para bolsas seguem critérios 86 

visando favorecer as populações historicamente marginalizadas, ao que Professor Leonardo 87 

esclarece que estes, especificamente, não possuem essa característica; entretanto, informa estar 88 

dialogando com o Professor Acácio, Pró-Reitor de Ações Comunitárias e Políticas Afirmativas da 89 

UFABC, sobre a possibilidade de editais destinados a esse público. Raquel sugere que tais ações 90 

não sejam apenas direcionadas, mas sim transversais, sendo desejável que qualquer edital que 91 

selecione bolsistas tenha esse olhar. Como se trata de um processo em construção, o Presidente 92 

esclarece que este seria um primeiro passo e que há intenção de revisar editais e processos. Não 93 

havendo mais manifestações, o item é colocado em regime de votação, sendo aprovado por 94 

unanimidade.  Passa-se ao sexto e último item da pauta: Avaliação do mérito extensionista da 95 

ação intitulada “Produção e reprodução de conhecimento em Heliópolis/SP: fortalecendo as 96 

bases de um bairro educador – ANO II. Professor Leonardo lembra que a proposta é a 97 

continuação do projeto que já vem sendo realizado durante o ano de 2021, com recursos de 98 

emenda parlamentar, estando presentes os professores Paulo Sérgio e Suze Piza, seus 99 

proponentes. Professor Paulo Sérgio cumprimenta todos os presentes e realiza uma breve 100 

explicação sobre a proposta. Reitera as informações prestadas pelo Presidente, acrescentando 101 

que o recurso para o projeto, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais) é proveniente de 102 

emenda parlamentar do deputado federal Alexandre Padilha, e que vem sendo executado em 103 

parceria com da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP). Fala sobre algumas 104 

dificuldades enfrentadas, tal como o recebimento dos recursos apenas em junho, embora o 105 

projeto tenha se iniciado, oficialmente, em janeiro. Durante esses seis meses, foram ministrados 106 

cursos junto à comunidade, bem como algumas atividades de apoio ao observatório de pesquisa 107 

existente na região. Fala que o projeto foi concebido após diálogo com inúmeros atores da 108 

comunidade, de modo que no ano I a ideia era oferecer quatro cursos de formação continuada 109 

para professores e lideranças comunitárias, fortalecer as atividades do observatório científico, 110 

sistematizar metodologias educativas já praticadas pela comunidade, criar espaços virtuais e 111 

físicos de memórias da comunidade, realizar o VII Seminário de Educação, além de outros 112 

eventos. A proposta aqui apresentada é a continuidade desse projeto, com algumas alterações, 113 

fruto do amadurecimento da interação dialógica, visando fortalecer a presença da UFABC na 114 

comunidade. Nesse sentido, para esta oferta, pretende-se manter os diversos cursos de 115 

formação, envolvendo temáticas como educação popular, formação política, formação da 116 

infância, desigualdade de gênero e raça, pedagogia crítica, entre outros. Pretende-se dar 117 

continuidade à sistematização das práticas educativas já vigentes na UNAS (organização que 118 

conta com mais de oitocentos participantes), além de realizar visitas a instituições e espaços fora 119 
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da comunidade, bem como levar grupos de educadores para conhecerem as práticas locais. 120 

Também está prevista a realização de pesquisas científicas, em diversas temáticas a serem 121 

definidas com os atores locais, bem como a criação de um núcleo de estudos afro-brasileiros de 122 

Heliópolis. Em suma, trata-se de um projeto que mobiliza uma série de atores sociais, 123 

configurando-se numa ação de extensão no sentido estrito, mas também num projeto de 124 

pesquisa e de intervenção política para que grupos historicamente excluídos possam ter voz.  125 

Complementado a fala do Professor Paulo, Professora Suze fala sobre uma demanda específica 126 

sobre alfabetização, que não estava prevista na primeira oferta e que surgiu em virtude do 127 

cenário da pandemia, de modo que será iniciado um curso para formação de alfabetizadores que 128 

já está previsto para ser executado no Ano II. Por fim, comenta também sobre o compromisso 129 

firmado pela equipe do deputado Padilha, em continuar com o repasse de recursos para o 130 

projeto. Finda a apresentação, Professor Leonardo aproveita a oportunidade para fazer um 131 

agradecimento ao deputado Alexandre Padilha, que recentemente visitou o campus de Santo 132 

André da UFABC, sinalizando seu empenho para que as atividades da Universidade continuem a 133 

serem desenvolvidas, em especial as ações de extensão. Na sequência, abre a sessão para 134 

comentários dos membros do CEC, lembrando que está em discussão o mérito extensionista da 135 

proposta apresentada. Com a palavra, Raquel parabeniza a proposta, mas como representante 136 

da comunidade externa faz uma crítica, no sentido de que as atividades deveriam ocorrer nas 137 

sete cidades que compõe a região do grande ABC. Cita o projeto apresentado no ano anterior, 138 

pelo Professor Francisco Comaru, também com recursos de emenda parlamentar, naquela 139 

oportunidade sendo destinados ao Bairro de Santo Amaro, em São Paulo. Diz conhecer bastante 140 

a UNAS e entende que o mérito extensionista na ação agora apresentada está muito mais em 141 

aprender do que em ensinar, ao que parabeniza os proponentes. Entretanto, insiste em sua 142 

ressalva, questionando onde estão mapeados os bairros educadores da região do Grande ABC. 143 

Nesse sentido, propõe que seja realizada uma conexão, uma seleção, de preferência em 144 

localidades como Rio Grande da Serra ou Mauá, por exemplo, cidades mais vulneráveis, para que 145 

essa dinâmica seja replicada nessas cidades, podendo ocorrer, inclusive, uma parceria com 146 

educadores da UNAS indo até esses locais. Assim, reforça que o seu papel como conselheira é 147 

lembrar que a Universidade deve ser do ABC e não apenas no ABC, sugerindo que este seja um 148 

critério para seleção de ações extensionistas, ou seja, que tenham foco no território do Grande 149 

ABC. Na sequência, Professor Pedro diz ter lido o projeto e parabeniza os proponentes pela 150 

qualidade da proposta. Diz ser muito importante ouvir uma voz externa, nesse sentido, a fala da 151 

conselheira Raquel lhe fez pensar em como o projeto pode ser muito importante para a própria 152 

UFABC e que de fato ela tem razão, a UFABC faz pouca extensão para o próprio ABC. Desta feita, 153 

sua proposta seria que de alguma forma todos as ações aprovadas se comunicassem e tivessem 154 

orientações gerais, possibilitando que projetos como esse hoje apresentando pudessem 155 

influenciar positivamente os demais. Professor Paulo agradece os comentários, explica que esse 156 

projeto foi focado em Heliópolis, mas entende ser possível que haja um movimento, no sentido 157 

proposto por Raquel, para que a mesma dinâmica seja aplicada também em espaços do ABC. 158 

Quanto ao projeto atual, esclarece que, embora ele esteja centrado em Heliópolis, devido a 159 

negociações realizadas pela própria UNAS, está recebendo pessoas de diversas regiões, inclusive 160 

contando com bolsistas residentes em cidades do ABC. De qualquer forma, se coloca à 161 

disposição, para dialogar visando a construção de projetos semelhantes voltados à região. Com 162 
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a palavra, Professora Suze esclarece que não se trata de uma escolha da UFABC ou do deputado 163 

para que o Projeto seja realizado em Heliópolis, mas sim de uma conquista daquela comunidade. 164 

Os recursos provenientes de emendas parlamentares são disputados por comunidades que 165 

pautam, discutem e buscam esses recursos junto aos deputados. Nesse sentido, a Universidade 166 

poderia incentivar um diálogo dentro das comunidades, se propondo a ajudar nesse processo, 167 

que deve ser protagonizado pelos atores sociais. Novamente com a palavra, Raquel esclarece 168 

não estar questionando o mérito da proposta, mas sim o mérito das próprias emendas 169 

parlamentares, mesmo entendendo que o CEC não é o local para essa discussão. Reforça que, de 170 

alguma maneira, os esforços da Universidade estão sendo direcionados para a região, de modo 171 

que entende que caberia um debate nesse sentido. Ao seu ver há necessidade de mais 172 

transparência nesses processos, visando atender as áreas mais necessitadas do ABC. Professor 173 

Leonardo esclarece que a UFABC está aprendendo a lidar com esses recursos de emendas 174 

parlamentares para projetos de extensão e pesquisa. Professora Renata Moreira parabeniza os 175 

proponentes e diz não ter nenhuma dúvida quanto ao mérito extensionista da proposta. Solicita 176 

esclarecimentos sobre alguns pontos do projeto. O primeiro é em relação ao plano de trabalho, 177 

no item sobre eventuais impedimentos de ordem técnica para a execução da emenda e 178 

justificativas há um parecer contrário (pág. 4), gostaria de entendê-lo melhor. Outra dúvida é 179 

sobre as atividades de alfabetização, se seriam presenciais ou não. Por fim, diz haver, claramente, 180 

um viés ideológico no projeto, no melhor sentido da palavra, embora não haja viés político. 181 

Dentro desse pensamento de problematizar os recursos de emendas parlamentares, lembra que 182 

podem chegar propostas dentro de outros campos ideológicos, com vieses políticos, de modo 183 

que entende ser necessário o estabelecimento de critérios claros e objetivos sobre o que deve e 184 

o que não deve conter uma proposta, pois entende que sem esses critérios a Universidade não 185 

terá meios de negar outras propostas com mérito extensionista, ainda que possuam caráter 186 

político. Sobre o primeiro questionamento, Professora Suze esclarece que o parecer se refere à 187 

necessidade de aprovação da Lei de Orçamento Anual (LOA), para liberação de recursos, 188 

havendo, no momento, apenas uma previsão orçamentária, sem garantias. Quanto às atividades 189 

de alfabetização, informa que as aulas estiveram totalmente suspensas apenas em 2020, neste 190 

ano as atividades presenciais retornaram, sendo que as relativas à Educação Infantil da UNAS 191 

estão ocorrendo normalmente. Para o público de seis a catorze anos, em virtude da limitação de 192 

espaço, em alguns locais, está sendo realizado rodízio, preconizando-se diversas medidas de 193 

prevenção, como o distanciamento, por exemplo. Professor Leonardo esclarece que tanto a 194 

liberação de recursos como sua execução financeira no âmbito da UFABC estão sujeitas às 195 

decisões do Governo Federal, explicando que pagamentos a bolsistas ou contratos, por exemplo, 196 

são repassados diretamente do Tesouro Nacional às pessoas e fornecedores, cabendo à UFABC 197 

apenas a emissão de autorização de execução financeira. Ressalta que a liberação de todos os 198 

recursos depende da aprovação da LOA, bem como do Decreto de Autorização para sua 199 

execução, de modo que essas verbas estão totalmente fora da governabilidade da UFABC, 200 

inclusive as provenientes de emendas parlamentares, sendo que, neste último caso, a 201 

interlocução acontece com o Ministério da Economia e não com o da Educação. Como não há 202 

mais manifestações dos membros do CEC, o Presidente coloca em votação o mérito extensionista 203 

da proposta, sendo aprovado com um voto contrário, apenas. Professor Evonir pede a palavra e 204 

convida todos e todas para prestigiarem a Cerimônia de entrega do título de doutora honoris 205 
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causa à Dalila Teles Veras, no dia vinte e um de setembro, por meio do link: 206 

https://congresso.ufabc.edu.br/. Por fim, Juliana realiza a leitura dos nomes dos presentes na 207 

reunião. Nada mais havendo a declarar, o Presidente, Professor Leonardo Steil agradeceu a 208 

participação de todos e todas e deu por encerrada a reunião, da qual eu, Juliana Dias de Almeida 209 

Martinez, lavrei a presente ata, aprovada pelo CEC.  210 
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