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Sinopse da I Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

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

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 23 de 

fevereiro 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); Evonir Albrecht, Pró-Reitor 

Adjunto de Extensão e Cultura; Adriana Pugliese Netto Lamas, representante da Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação (ProPG); Caroline Silvério, representante técnico-administrativa lotada na Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC); Dalila Isabel Agrela Teles Veras, representante da 

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

Mara Lucia Almeida Silva, representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas 

Afirmativas (ProAP); Natalia 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); Raquel 

Helena Quintino de Oliveira, representante da comunidade externa;  Renata Maria Pinto 

Moreira, representante do Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas 

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

(CMCC); Victoria Alves Moreira, representante discente da pós-graduação. 

 

Membros com ausência justificada:  

Não houve.  

 

Ausente:  

Sônia Maria Malmonge, representante da Pró-Reitoria de Pesquisa (ProPes). 

 

Não votantes:  

Fernanda de Oliveira Menezes (representante discente suplente da pós-graduação); João Victor 

Cavalcante dos Santos (ProEC); Lídia Pereira (ProEC); Marco Aurelio dos Santos Miguel 

(ProEC); Paulo Sérgio da Costa Neves (CECS); Priscila Carvalho (ProEC); Vitória Lopes de 

Sousa (representante suplente discente da graduação); 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 deu as boas-vindas aos novos representantes discentes no CEC.  

 

2.  Prof. Leonardo informou que a Resolução que trata da Curricularização da Extensão 

(Revisão da Resolução Nº222/2017) foi aprovada no Conselho de Ensino Pesquisa e extensão 

(ConsEPE). 

 

3. Apresentou-se aos membros do CEC Prestação de Contas das ações próprias da ProEC, 

referente ao exercício de 2021, conforme previsto na Resolução CEC nº001/2014.   
 

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: 

 

1. A servidora Carolina Silvério informou estarem abertas as inscrições para o Coro da UFABC. 

 

 

Ordem do dia: 

 

1. Apreciação da Ata da V sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2021.  

Não havendo solicitações de alterações, o item foi levado à regime de votação, sendo aprovado 

por unanimidade.     

2. Apreciação da Ata da II sessão extraordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 

2021.  

Não havendo solicitações de alterações, o item foi levado à regime de votação, sendo aprovado 

por unanimidade.     

3. Apreciação da Ata da VI sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2021.  

Não havendo solicitações de alterações, o item foi levado à regime de votação, sendo aprovado 

por unanimidade.     

4. Solicitações de reconsideração da Professora Vanderli.  

Tratava-se de pedidos de reconsideram referente a pareceres emitidos pela ProEC negando o 

registro de atividades realizadas pela professora (participação em três bancas de defesa, para 

análise de trabalhos de conclusão de cursos de especialização) como ações de extensão. Os 
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membros do CEC corroboraram o entendimento da ProEC de que participações em bancas de 

defesa de cursos de especialização não se configuram como ações de extensão. Em regime de 

votação, os pareceres emitidos pela ProEC foram mantidos por unanimidade.    

5. Avaliação do mérito extensionista da ação intitulada “Produção e reprodução de 

conhecimento em Heliópolis/SP: Fortalecendo as bases de um bairro Educador - Fase III.”.  
Professor Paulo Sérgio informou tratar-se da continuidade, pelo terceiro ano consecutivo, de 

projeto financiado por recursos provenientes de emendas parlamentares, do deputado Alexandre 

Padilha. Lembrou aos membros que as fases I e II do projeto já foram apreciadas e aprovadas 

pelo Comitê, nos anos de 2020 e 2021. Explanou sobre as fases anteriores, atividades realizadas 

e previstas, enfatizando estratégia que visa dar continuidade ao projeto, independentemente de 

emendas parlamentares. A conselheira Raquel Quintino, à semelhança do ocorrido nos anos 

anteriores, demonstrou seu descontentamento quanto a ação não ser realizada no território do 

Grande ABC, ainda que reconheça a relevância do projeto. Também falou sobre a necessidade 

do estabelecimento de regras para aprovação de projetos cujos financiamentos ocorram por 

emendas parlamentares. Realizaram-se alguns esclarecimentos sobre a localidade de realização 

das ações e ordenamentos jurídicos que regulamentam a utilização de recursos de emendas 

parlamentes, enfatizando sua importância para as Universidades e para as comunidades que são 

beneficiadas pelos projetos. Alguns conselheiros manifestaram seu apoio e apreço ao projeto. 

Findas manifestações, o mérito extensionista do projeto foi colocado em regime de votação, 

sendo aprovado por unanimidade.  

 

6. Esclarecimento e discussão sobre modalidades de contratação de serviços e fluxo entre 

contratação e seleção de bolsistas em editais de cultura.  

Em virtude de um insucesso quando da tentativa de contratação de terceiros para seu projeto de 

cultura, na modalidade pregão, a conselheira Renata Moreira solicitou inclusão do item na pauta 

e propôs a discussão de três pontos principais: 1 – possibilidade de contratação de terceiros antes 

da seleção de bolsistas; 2 – avalição se a modalidade de licitação deveria, necessariamente, ser o 

pregão; 3 – não sendo possível acatar os dois primeiros itens, que ao menos os editais deixassem 

claro que as ações deveriam ser viáveis ainda que os serviços não fossem contratados. A 

servidora Priscila Carvalho, Administradora e Chefe da Divisão Administrativa da ProEC 

realizou explanação sobre as análises técnicas realizadas pela ProEC, instrução de processos para 

aquisições e contratações, ressaltando o grande número de processos e especificidades de cada 

contratação, bem como a necessidade de observância às normativas, em especial à Lei Nº8.666 

(Lei de Licitações). A questão da liberação dos recursos orçamentários por parte do Governo 

Federal também foi lembrada e comentada. Especificamente quanto ao primeiro item, informou 

ser possível a inversão, todavia alertou sobre possíveis prejuízos aos projetos. Quanto ao 

segundo item, esclareceu que há a possibilidade de utilização de outras modalidades de licitação 

que não o pregão, todavia, lembrou haver a necessidade de justificativas bem fundamentas que 

cumpram os dispositivos legais. Elucidou que a modalidade de licitação a ser utilizada não é 

determinada pela ProEC, mas sim pela Pró-Reitoria de Administração (ProAd), na figura do 

pregoeiro, e que o pregão é utilizado para contratação de serviços comuns. Realizou-se, também, 
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explicação sobre as demais modalidades previstas na Lei de Licitações. Alguns conselheiros 

relataram suas experiências com processos licitatórios. Quanto ao terceiro item, Priscila 

informou ser possível a inserção de mais informações nos editais.  


