
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

ATO DECISÓRIO Nº 52/2021 - CEC (11.01.08.12) 

 23006.010699/2021-02Nº do Protocolo:
Santo André-SP, 01 de junho de 2021.

O COMITÊ DE EXTENSÃO E CULTURA (CEC) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
, no uso de suas atribuições legais, eDO ABC (UFABC)

CONSIDERANDO a Resolução do ConsUni nº 166, de 1 de agosto de 2016, que institui o
apreciar e avaliarComitê de Extensão e Cultura e concede competência ao CEC para 

propostas de contratos, acordos e convênios institucionais referentes a ações de extensão e
cultura;

CONSIDERANDO a Resolução do CEC nº 011, de 17 de maio de 2018, que "define e
estabelece procedimentos para registro de ações culturais e extensionistas de caráter
estratégico e revoga e substitui a Resolução do CEC nº 008, de 25 de abril de 2017";

CONSIDERANDO o Ato decisório nº 50/2020 - CEC, que homologa o caráter estratégico
atribuído pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura ao projeto intitulado Coro da UFABC 2021,

DECIDE:

Art. 1º Aprovar, ad referendum, o mérito cultural e os benefícios da proposta de parceria com a
Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA, a fim de promover Convênio
Cultural entre UNILA e UFABC visando a cooperação mútua no desenvolvimento dos corais
das Instituições.

Parágrafo único. A parceria que trata o caput visa contribuir com a execução do projeto
intitulado Coro da UFABC 2021, que teve seu caráter estratégico homologado pelo CEC em

.sua VI sessão ordinária de 2020

Art. 2º Este Ato Decisório entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de Serviço da
UFABC.

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 3º Este Ato Decisório deverá ser homologado pelo CEC em sua III sessão ordinária de 202
1.
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(Assinado digitalmente em 01/06/2021 17:54)
EVONIR ALBRECHT

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO - TITULAR (Titular)

CEC (11.01.08.12)

Matrícula: 1054677

Para verificar a autenticidade deste documento entre em  informandohttp://sig.ufabc.edu.br/public/documentos/index.jsp
seu número: , ano: , tipo: , data de emissão:  e o código de verificação: 52 2021 ATO DECISÓRIO 01/06/2021 a80eca7412

Boletim de Serviço nº 1055 
8 de junho de 2021

Página 22


