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Sinopse da I Sessão Extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão extraordinária 

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

de maio de 2022, 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); Adriana Pugliese Netto 

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

Veras, representante da Comunidade Externa; Fernanda de Oliveira Menezes, representante 

discente da pós-graduação; Fernanda Nascimento Almeida, representante da Pró-Reitoria de 

Pesquisa (ProPes); Gabriel Antonio Rissato Vancini, representante discente da graduação; 

Lilian Menezes, representante técnico-administrativa lotada na Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura (ProEC); Mara Lucia Almeida Silva, representante da Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP); Natalia Cardoso Abreu de Araujo, 

representante técnico-administrativa (TA); Patrícia Cezario Silva, representante do Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas (CECS);  Rail Ribeiro Filho, 

representante da Pró-Reitoria de Graduação (ProGrad); e Silvia Dotta, representante do 

Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC). 

 

Membros com ausência justificada:  

Evonir Albrecht, Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura, e Pedro Alves da Silva Autreto, 

representante do Centro de Ciências Naturais e Humanas (CCNH). 

 

Não votantes:  

Ângelo Orletti Del Rey; Carolina Regina de Grano Duart (ProEC);  Lídia Pereira (ProEC); 

Marcilene Seles de Araújo; Sandra Cristina Trevisan (ProEC); Victor Hugo Alves Steil; e 

Vitória Lopes de Sousa (representante suplente discente da graduação).   

 

Apoio Administrativo: 

Juliana Dias de Almeida Martinez. 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Prof. Leonardo informou sobre a publicação de Decreto da Presidência da República que 

trata da recondução do Professor Dácio Matheus ao cargo de Reitor da Universidade Federal 

do ABC. 
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2.  Prof. Leonardo informou sobre a realização do 55º Encontro do FORPROEX Sudeste na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro e da eleição para a nova coordenação.  

 

 

3. Prof. Leonardo fala sobre o Encontro Nacional do FORPROEX, a realizar-se em 

Uberlândia, de 7 a 9 de junho, em formato híbrido.   

 

4. Prof. Leonardo falou sobre o término do mandato da representante Raquel Quintino no 

próximo dia 14 de abril e solicitou aos membros indicação de nomes de pessoas da 

comunidade externa que possam ser convidadas a participar do CEC. 

 

Informes dos membros do CEC: 

Não houve.  

 

Ordem do dia: 

 

1. Apreciação da Ata da I sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2022.  

A ata foi aprovada com uma alteração e com cinco abstenções.     

2. Indicação de novo representante da comunidade externa no CEC, em virtude do fim 

do mandato de Raquel Quintino. 

Indicou-se o nome de Luciane da Silva, doutora em educação, coordenadora de curso de pós-

graduação, empreendedora e designer educacional. Em regime de votação, o nome de Luciane 

foi aprovado por unanimidade.   

    

3. Recurso de ex-discente de especialização, Ricardo da Silva Serevino, quanto ao 

direito de obter diploma do curso de Pós-Graduação lato sensu em Ciência e Tecnologia. 

Ricardo ingressou no curso de especialização em Ciência e Tecnologia na turma 2014-2016. 

Cursou todas as disciplinas, mas não conseguiu finalizar o trabalho de conclusão do curso, 

alegando problemas de saúde. Nesse sentido, lhe foi possibilitado ingressar na turma seguinte, 

2017-2018, a fim de finalizar a monografia. Todavia, novamente não apresentou o trabalho, 

por informar ainda estar com problemas de saúde. Após solicitação em outras instâncias, uma 

terceira chance lhe foi concedida, dessa vez sob orientação do vice-coordenador do curso, 

Prof. Ronei Miotto, mas, novamente, Ricardo não conseguiu finalizar o trabalho. Desta feita, 

considerando ter informado que ainda não possui condições clínicas para retomar suas 

atividades, solicita a obtenção do certificado de conclusão do curso ainda que não tenha feito 

o trabalho final. Após longa discussão, o item é levado a regime de votação e, com três 

abstenções, os membros do CEC votam por não conceder o certificado de conclusão de curso 

ao ex-discente.     

 


