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Sinopse da IV Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 25 de 

agosto 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 e Cultura; Acácio Sidnei Almeida Santos, representante da Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP);  Adriana Pugliese Netto Lamas, 

representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Gabriel Antonio Rissato Vancini, 

representante discente da graduação; Kelly Cristina Moreira Ferreira, representante técnico-

administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Pedro Alves da Silva 

Autreto, representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); 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); Juliana Cristina 

Braga, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); Mario Cabral 

de Almeida, representante discente da pós-graduação; e Raquel Helena Quintino de Oliveira, 

representante da comunidade externa. 

 

Membros com ausência justificada:  

Fernanda Nascimento Almeida, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes); e Natália 

Cardoso Abreu de Araujo, representante técnico-administrativa (TA). 

 

Ausente:  

Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da Comunidade Externa. 

 

Não votantes:  

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

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

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

(CECS); Suze Piza (CCNH); e Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC).   

 

Apoio Administrativo: 

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

1. Prof. Leonardo informa a respeito da realização de um Seminário sobre Curricularização da 

Extensão, no dia 01/09/2021, organizado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão (FOPROEX).  

 

2.  Prof. Leonardo fala sobre o evento “UFABC para Todos”, a realizar-se, remotamente, de 27/09 

a 01/10 de 2021.    

 

Informes dos membros do CEC: 

 

Não houve. 

 

 

Ordem do dia: 

 

1. Ata de reunião referente à II sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2021. 

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 III sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2021.  

Não havendo manifestações, Prof. Leonardo coloca a referida ata em regime de votação que foi 

aprovada com uma abstenção. 

3. Indicação de representante suplente da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, para a 

Comissão de Relações Internacionais – CRI, conforme resolução ConsUni Nº 166/2019. 

Não havendo sugestões de indicações pelos membros do CEC, Prof. Leonardo sugeriu o nome da 

servidora Renata Rodrigues Sena Nogueira, que foi aprovado por unanimidade.  

4. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 53 de 12 de julho de 2021, que aprovou, ad 

referendum, o aporte de bolsas para o evento intitulado “UFABC para Todos 2021”  

Trata-se de aporte no valor de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a seis unidades 

de bolsas de extensão destinadas a estudantes de graduação e pós-graduação da UFABC, para o 

evento “UFABC” para todos, com recursos provenientes de taxas de ressarcimento institucional. 

Não havendo manifestações o item foi levado à votação e aprovado por unanimidade. 

5. Aporte de bolsas para ações aprovadas no âmbito do Edital ProEC nº 034/2020. 

Prof. Leonardo realizou breve explicação. Trata-se de aporte no valor de R$25.200,00 (vinte e 

cinco mil e duzentos reais), destinados a bolsas para discentes, nas ações de extensão no âmbito 

do referido edital. Os membros debateram o item e esclarecimentos foram realizados. Em regime 

de votação o item foi aprovado por unanimidade.  
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6. Avaliação do mérito extensionista da ação intitulada “Produção e reprodução de 

conhecimento em Heliópolis/SP: fortalecendo as bases de um bairro educador – ANO II”. 

Prof. Paulo Sérgio realizou a apresentação do projeto, a ser executado com recursos provenientes 

de emenda parlamentar do deputado Alexandre Padilha, no valor de R$300.000,00 (trezentos mil 

reais). Os membros discutiram a proposta, dúvidas pontuais foram esclarecidas e a maioria dos 

presentes manifestou seu apoio à ação, parabenizando os proponentes. Alguns questionamentos 

foram realizados pela representante da comunidade externa, Raquel Quintino, sobre projetos 

financiados com recursos de emendas parlamentares não ocorrerem no território do Grande ABC 

paulista. Esclarecimentos nesse sentido também foram prestados, informando-a que a UFABC não 

possui governabilidade sobre tais recursos e que a realização do projeto em Heliópolis não foi uma 

escolha da UFABC, nem do deputado, mas sim uma conquista da comunidade que se mobilizou e 

conseguiu os recursos. Esgotadas as discussões, o mérito extensionista da ação foi levado à regime 

de votação, sendo aprovado com um voto contrário.      

 


