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Sinopse da VI Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 8 de 

dezembro 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: 

Evonir Albrecht, Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura; Adriana Pugliese Netto Lamas, 

representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (ProPG); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, 

representante da Comunidade Externa; Gabriel Antonio Rissato Vancini, representante discente 

da graduação; Lilian 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); Pedro Alves da Silva Autreto, representante do 

Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH); e Renata Maria Pinto Moreira, representante do 

Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS).  

 

Membros com ausência justificada:  

Leonardo José Steil, Pró-Reitor de Extensão e Cultura (ProEC); e Silvia Dotta, representante do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 

 

Ausente:  

Maria de Fátima Sbrana, representante discente da pós-graduação; Natália Cardoso Abreu de 

Araújo, representante técnico-administrativa (TA); Rail Ribeiro Filho, representante da Pró-

Reitoria de Graduação (ProGrad); Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da 

comunidade externa; e Sônia Maria Malmonge , representante da Pró-Reitoria de Pesquisa 

(ProPes).   

 

Não votantes:  

Caroline Silvério (representante suplente técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura); Lídia Pereira (ProEC); Luiz Guilherme Majuri de Sousa (representante 

suplente discente da Graduação); Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC); e Sandra Trevisan 

(ProEC). 

 

Apoio Administrativo: 

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

1. Prof. Evonir informou que esta seria a última sessão do CEC de 2021. 

 

2.  Prof. Evonir informou que esta seria também a última participação dos atuais membros 

discentes no CEC, uma vez que na próxima sessão haveria a nomeação dos novos representantes.   

 

Informes dos membros do CEC: 

 

Não houve. 

 

 

Ordem do dia: 

 

1. Análise da solicitação de reconsideração quanto ao resultado parcial e homologação do 

resultado final do Edital nº 48/2021 – PROEC (Programa de Apoio a Ações de Extensão – 

PAAE 2022). 

Realizou-se apresentação relembrando as etapas do edital (inscrições, homologações, ajustes por 

parte dos proponentes, avaliação do mérito, homologação final dos resultados) e informando sobre 

o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. No total, foram submetidas 83 propostas, 

sendo homologadas 78. Todas as propostas foram bem avaliadas, sendo necessários apenas alguns 

ajustes orçamentários, para que o teto de despesas não fosse ultrapassado (lembrou-se que o 

orçamento para 2022 ainda não havia sido aprovado, tratando-se apenas de previsões). Informou-

se que após homologação do CEC, as ações aprovadas com recursos financeiros deveriam ser 

colocadas em execução até 15/12/2021.  Demonstrou-se o valor total de recursos solicitados, 

referente a bolsas e custeio, bem como os ajustes realizados, visando atender ao maior número de 

ações e cumprir os valores estabelecidos no edital. Estava prevista a disponibilização de até 

R$640.000,00, somando-se os valores para bolsas e custeio, sendo que foram concedidos R$ 
R$635.980,11. Apresentou-se ao Comitê a solicitação de reconsideração para concessão de duas 

bolsas para a ação “Contos de Escola”, expondo-se os motivos que levaram a proponente a realizar 

tal pedido. Os membros do CEC discutiram e ponderaram sobre a solicitação. Após deliberações, 

propôs-se acatar parcialmente o pedido, com a concessão de apenas uma bolsa. Tal proposta foi 

levada à regime de votação, sendo aprovada por unanimidade. Na sequência, votou-se a 

homologação do resultado final do Edital nº 48/2021 – PROEC (Programa de Apoio a Ações de 

Extensão – PAAE 2022) que também foi aprovado por unanimidade.   

    

2. Homologação do resultado final do Edital nº 49/2021 – PROEC (Programa de Apoio a 

Ações de Cultura – PAAC 2022).  

Realizou-se apresentação relembrando as etapas do edital (inscrições, homologações, ajustes por 

parte dos proponentes, avaliação do mérito, homologação final dos resultados) e informando sobre 
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o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. No total, foram recebidas nove propostas, 

sendo sete homologadas. Todas as propostas foram bem avaliadas. Após homologação do CEC, 

as ações aprovadas com recursos financeiros deveriam ser colocadas em execução até 15/12/2021. 

Realizou-se apresentação referente aos recursos orçamentários solicitados e liberados para as 

ações. Estava prevista a disponibilização de até R$220.000,00, somando-se os valores para bolsas 

e custeio, sendo que foram concedidos R$66.641,13. Ponderou-se sobre as razões para o baixo 

número de propostas submetidas ao edital e sobre ações visando melhorar tais números. O item 

foi levado à regime, sendo aprovado por unanimidade.    

 

3. Calendário de Sessões do CEC para 2022.  

Apresentou-se a proposta de calendário, com reuniões bimestrais a serem realizadas às quartas-

feiras, às 14h, a semelhança do ocorrido em 2021. I sessão ordinária: 23/02/2022 (continuação em 

23/03/2022, se necessário); II sessão ordinária: 27/04/2021 (continuação em 25/05/2022, se 

necessário); III sessão ordinária: 29/06/2022 (continuação em 27/07/2022, se necessário); IV 

sessão ordinária: 24/08/2022 (continuação em 28/09/2022); V sessão ordinária: 26/12/2022 

(continuação em 23/11/2022, se necessário); e VI sessão ordinária: 7/12/2022. O item foi aprovado 

por unanimidade.  

 


