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Sinopse da II Sessão Extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das discussões referentes ao assunto constante na pauta da II sessão extraordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 24 de 

novembro de 2021, 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; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de Pós-

Graduação (ProPGFernanda Nascimento Almeida, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa 

(ProPes); Gabriel Antonio Rissato Vancini, representante discente da graduação; 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 de Fátima Costa Sbrana, representante discente da pós-

graduação, Geovane Sousa, representante técnico-administrativa (TA); Rail Ribeiro Filho, 

representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); Renata Maria Pinto Moreira, representante 

do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS); e Silvia Cristina 

Dotta, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 

 

Ausências justificadas:  

Pedro Alves da Silva Autreto, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). 

 

Ausentes:  

Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da Comunidade Externa; e Raquel Helena 

Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa. 

 

Não votantes:  

Carolina Grano (ProEC); Caroline Silvério (ProEC); Kelly Cristina Moreira Ferreira (ProEC); 

Lídia Pancev (ProEC); Luiz Guilherme Majuri de Sousa (representante suplente discente da 

Graduação); Renata de Paula Orofino (CCNH); Renata Cezarini (ProEC); e Renata Rodrigues 

Sena Nogueira (ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Juliana Dias de Almeida Martinez 
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Informe da Pró-Reitoria de Extensão: 

Prof. Leonardo mencionou que a Minuta de Resolução que regulamenta a inclusão de carga horária 

em ações de extensão e cultura exigida nos cursos de graduação da UFABC, revoga e substitui a 

Resolução ConsEPE nº 222 foi apreciada em sessão do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE). Informou que a proposta inicial de um texto mais conciso para a resolução não se 

concretizou e que o tema voltaria a ser discutido em reunião do Conselho marcada para 7 de 

dezembro.  

 

Informes dos membros do CEC: 

Não houve. 

 

 

Ordem do dia: 

1.Revisão das Resoluções do CEC nº 007/2017 que define as atividades de Extensão 

Universitária da UFABC, e nº 009/2017 que define Divulgação Científica para fins de registro 

na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. 

Prof. Leonardo esclareceu que as resoluções 007 e 009 foram unificadas por uma questão de 

coerência, uma vez que divulgação científica é uma modalidade de extensão. Elucidou que as 

alterações propostas estavam alinhadas com as discussões sobre curricularização ocorridas em 

todo o país, bem como dentro da própria UFABC. Realizou-se longo debate, em que se discutiu a 

definição de extensão a ser adotada dentro da Instituição, em consonância às diretrizes do Conselho 

Nacional de Ensino (CNE) e do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de 

Educação Superior (FORPROEX). Dessa forma, conclui-se que para atribuição do caráter 

extensionista à uma ação, seria obrigatório que dialogasse e interagisse com grupos não 

universitários e não científicos. Após discussões e elucidações, foram realizadas alterações no 

artigo 1º e seus parágrafos 1º, 2º e 3º; no inciso V do artigo 2º; e no parágrafo único do artigo 4º.  

Levado à regime de votação, o item foi aprovado por unanimidade.  

 

2. Revisão da Resolução do CEC nº 006/2016 que define ação cultural no âmbito da UFABC. 

Prof. Leonardo esclareceu que a revisão da resolução foi feita de forma conjunta com a 

anteriormente discutida, buscando-se padronizar termos, sem prejuízo às especificidades do tema. 

Durante as discussões, propôs-se a inclusão de um inciso no artigo 3º, para definição dos principais 

objetivos das ações culturais, e inclusão do termo “linguagem” no inciso I do artigo 2º. O item foi 

colocado em regime de votação, sendo aprovado por unanimidade. 
 

 


