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Sinopse da I Sessão Extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 21 de 

julho 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); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, 

representante da Comunidade Externa; 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, Natália Cardoso Abreu de Araujo , representante técnico-

administrativa (TA);  Pedro Alves da Silva Autreto, representante do Centro de Ciências Naturais 

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

Silvia Cristina Dotta, representante do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC); 

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

Maria Pinto Moreira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais 

Aplicadas (CECS). 

 

Membros com ausência justificada:  

Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG). 

 

Ausente:  

Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa. 

 

Não votantes:  

Célio Fernando Figueiredo Angolini (representante suplente do CCNH); Kelly Cristina Moreira 

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

discente da Graduação); Mario Cabral de Almeida (representante suplente discente da Pós-

Graduação); Paula Homem de Mello (CCNH); e Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

Juliana Dias de Almeida Martinez 
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Ordem do dia: 

 
 

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.  

Prof. Leonardo lembrou que o item já fora discutido na III reunião ordinária do CEC, realizada em 

23 de junho, coletando-se impressões e sugestões dos membros que resultaram em melhorias no 

texto, bem como na elaboração de um documento intitulado Manual de Orientações da 

Curricularização da Extensão, com vistas a subsidiar as discussões e auxiliar na implementação da 

resolução. Informou que o texto ainda estava bastante conciso, mas que pretendia-se expandi-lo à 

luz das discussões realizadas no CEC e na Comissão de Graduação (CG). Lembrou que a 

competência para deliberar sobre o assunto era do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(ConsEPE) e o objetivo das discussões no CEC era, novamente, coletar impressões e sugestões 

dos membros, para aperfeiçoamento da proposta. Realizou-se profícuo debate, em que os membros 

puderam expor seus pontos de vista, dar sugestões e ter dúvidas esclarecidas. Alguns dos pontos 

debatidos foram: possibilidade de criação de eixos de extensão, tempo de duração das ações, 

interdisciplinaridade, carga horária, diversidade na oferta, necessidade da criação de uma política 

institucional de extensão, operacionalização e limitações do sistema, controle de qualidade das 

ações e oferta de vagas. Acordou-se a realização de continuação da sessão extraordinária, a 

realizar-se em 28 de julho, para aprofundamento das discussões, à luz de novos subsídios, 

especialmente as discussões realizadas no âmbito da CG.  

 


