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Sinopse da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 27 de 

outubro 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; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação (ProPG); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da Comunidade Externa; 

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

Antonio Rissato Vancini, representante discente da graduação; Geovane Oliveira de Sousa, 

representante técnico-administrativa (TA); Lilian Menezes, representante técnico-administrativa 

lotada na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Maria de Fátima Sbrana, representante 

discente da pós-graduação; 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); e Silvia Dotta, representante do Centro de Matemática, 

Computação e Cognição (CMCC). 

 

Membro com ausência justificada:  

Acácio Sidnei Almeida Santos, representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 

Afirmativas (ProAP). 

 

Ausente:  

Raquel Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa. 

 

Não votantes:  

Professora Arlene Ricoldi; Professora Carolina Stuchi; Elias Tavares (ProEC); Kelly Cristina 

Moreira Ferreira (representante suplente técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura) (ProEC); Luiz Guilherme Majuri de Sousa (representante suplente discente da 

Graduação); Mario Cabral de Almeida (representante suplente discente da pós-graduação); Renata 

Rodrigues Sena Nogueira (ProEC); Vanessa Carmo (ProEC) e Vitória Lopes. 

 

Apoio Administrativo: 

Juliana Dias de Almeida Martinez. 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 
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1. Prof. Leonardo informou que a Revisão da Resolução Nº222/2017 que trata da Curricularização 

da Extensão, foi apreciada na sessão do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão (ConsEPE) do 

dia anterior, 26/10/2021. As discussões ocorreram por mais de duas horas e o item retornará ao 

Expediente do ConsEPE.    

 

2.  Prof. Leonardo falou sobre os locais de realização das ações de Extensão da UFABC. De 

acordo com relatório extraído do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

foram realizadas 1.066 ações no período de janeiro/2016 a setembro/2021, sendo que 86,3% dessas 

foram realizadas no ABC e apenas 7,2% aconteceram no território da cidade de São Paulo. 

 

3. Prof. Evonir informou sobre a realização do evento UFABC para Todos em formato on-line, 

de 27 de setembro a 1 de outubro, agradecendo o empenho de todos os servidores da ProEC para 

sua realização.   

 

Informes dos membros do CEC: 

 

1. A conselheira Dalila Teles informou e lamentou a situação do Projeto Meninos e Meninas de 

Rua, em São Bernardo do Campo, uma vez que a ONG será despejada do espaço em que ocupou 

nos últimos trinta anos.  

 

 

Ordem do dia: 

 

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

2021. 

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

aprovada com duas abstenções. 

2. Ata de reunião referente à IV sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2021.  

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

aprovada com três abstenções. 

3. Homologação do Ato Decisório do CEC nº 57, de 29 de setembro de 2021, que aprovou, ad 

referendum, o mérito extensionista da ação intitulada “Gênero e Poder Local - Políticas 

Públicas, Ação e Participação. 

Prof. Leonardo esclareceu as razões para o ato decisório ter sido aprovado ad referendum. Na 

sequência, passou a palavra às professora Carolina Stuch e Arlene Ricoldi que fizeram um breve 

histórico do projeto, ações realizadas em 2021 e intenções para 2022. O tema foi discutido pelos 

membros do CEC. Sugestões foram realizadas, dúvidas foram esclarecidas e a importância do 

projeto reconhecida. Levado à regime de votação o item foi aprovado por unanimidade.  
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4. Apreciação das Propostas de Ações de Extensão e Cultura Estratégicas para o ano 2022.  

Realizou-se apresentação sobre as referidas propostas, quais sejam: a) UFABC para Todos 2022; 

b) VIII Conexão - Congresso de Extensão Universitária da UFABC; c) Programa Escola 

Preparatória da UFABC; d) Revista Interdisciplinar de Extensão e Cultura da UFABC – 

Conectadas; e) Coro da UFABC 2022 – Edição Virtual. Além de explicações sobre as ações, foram 

apresentados valores solicitados para cada uma delas, referente a bolsas e custeio. Somando-se os 

valores solicitados para as ações estratégicas, chegou-se a 27,2% do valor do orçamento da Pró-

Reitoria para 2022, estimado em R$880.000,00. Frisou-se que o orçamento da ProEC para o 

próximo ano ainda não foi aprovado, de modo que o valor total é apenas uma previsão, baseada 

nos valores liberados em 2021.  Ressaltou-se, ainda, que os valores solicitados estão dentro dos 

limites estabelecidos pela Resolução CEC Nº011/2017, que determina em seu artigo 5º que a 

ProEC disponibilizará não menos do que 10% e não mais que do 40% do seu orçamento anual 

para realização das ações culturais e extensionistas estratégicas.  Os tópicos foram amplamente 

debatidos e dúvidas foram esclarecidas. Levadas à regime de votação todas as ações estratégicas 

foram aprovadas por unanimidade.  


