
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Pró-Reitoria de Extensão 
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP 

CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7281 

proex@ufabc.edu.br 
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Ata da reunião da II sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quinze 1 

horas do dia vinte e três de abril de dois mil e quinze, na sala 302-3, 3º andar - Bloco A - 2 

Campus Santo André. A reunião foi presidida por Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão da 3 

Universidade Federal do ABC) e contou com a presença do (a) Dalila Teres Veras 4 

(Comunidade), Elias Ferreira Tavares (Extensão), Evonir Albrecht (CMCC), Fernanda Dias Da 5 

Silva (CCNH), Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAp), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), 6 

José Carlos Moreira (CECS), Paula Ayako Tiba (BCT), Luís Roberto de Paula (BCH), José 7 

Javier Sáez Acuña (ProPes) e Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Dando início à reunião, Daniel 8 

Pansarelli relatou os informes da Pró-Reitoria de Extensão em que salientou que a ProEx 9 

participou na última semana, do Fórum de Pró-reitores de extensão da Região Sudeste, em que 10 

foram abordados os assuntos internacionalização e creditação da extensão. Informou-se também 11 

que a ProEx participará, em maio deste ano, do Fórum Nacional de Pró-reitores e planeja sediá-12 

lo no segundo semestre de 2016. Comentou-se que na última semana de maio, a Pró-reitoria de 13 

Extensão sediará o III Congresso Paulista de Extensão Universitária – COPEX, que ocorrerá no 14 

Campus Santo André e contará com a presença do Excelentíssimo Ministro de Estado da 15 

Cultura, Sr. Juca Ferreira para a abertura do evento que acontecerá no dia 26/05/2015. Não 16 

houve informes do CEU. Em seguida, iniciou-se a apresentação da ordem do dia para aprovação 17 

das propostas submetidas ao Edital ProExt MEC 2016, salientando que existe um limite de 18 

programas e projetos para cada linha temática e que cada instituição terá até o próximo dia 30 19 

para submeter as propostas juntamente com uma carta de anuência assinada pelo Reitor. Logo 20 

após, houve apresentação das propostas para deliberação do CEU, em que se obteve o seguinte: O 21 
projeto “Escola Preparatória da UFABC em Mauá” (Linha temática 1: Educação), do proponente 22 
Leonardo José Steil, foi considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Tomada de 23 

decisão e o consumo consciente e responsável” (Linha temática 1: Educação), do proponente Yossi 24 
Zana, foi considerado aprovado na linha temática 7: Redução das desigualdades sociais e combate à 25 
extrema pobreza. O projeto “Mediação de Conflitos na Escola Básica” (Linha temática 1: Educação), 26 
da proponente Mara Marly Gomes Barreto, foi considerado aprovado na linha temática 10: Direitos 27 
Humanos. O projeto “Curso a distância Antártica ou Antártida: como inserir conhecimentos sobre a 28 
Antártica e suas influências no meio ambiente brasileiro como tema no currículo escolar do ensino 29 
básico” (Linha temática 1: Educação), da proponente Silvia Cristina Dotta, foi considerado aprovado 30 
conforme apresentado. O programa “UFABC nas Escolas” (Linha temática 17: Ciência, 31 

tecnologia e inovação para a inclusão social), do proponente Júlio Francisco Blumetti Facó, foi 32 

considerado aprovado conforme apresentado. O programa “Astroem” (Linha temática 17: Ciência, 33 

tecnologia e inovação para a inclusão social), da proponente Claudia Celeste Celestino, foi 34 

considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “UFABC Pesquisa” (Linha temática 17: 35 

Ciência, tecnologia e inovação para a inclusão social), da proponente Marcela Sorelli Carneiro 36 

Ramos, foi considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Ciência cidadã para a 37 

educação científica e o monitoramento participativo da biodiversidade” (Linha temática 18: 38 

Meio Ambiente e Recursos Naturais), da proponente Natalia Pirani Ghilardi Lopes, foi 39 

considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Fortalecendo Organizações da Sociedade 40 
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Civil e Gestores Públicos do Grande ABC na implementação de inovações da Lei nº 41 

13.019/2014” (Linha temática 18: Meio Ambiente e Recursos Naturais), do proponente Salomão 42 

Barros Ximenes, foi considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Música, Cidadania e 43 

Ciência” (Linha temática 2: Cultura e arte), do proponente Marcos Roberto da Silva Tavares, foi 44 

considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Documentário 10 anos de UFABC” (Linha 45 

temática 2: Cultura e arte), do proponente Gustavo Martini Dalpian, foi considerado aprovado 46 

conforme apresentado. O programa “Observatório de políticas públicas da UFABC: Programa De 47 

Imersões Em Políticas Públicas” (Linha temática 20: Modernização da Gestão Pública), do 48 

proponente Marcos Pó, foi considerado aprovado conforme apresentado. O programa “Difusão e 49 

treinamento de novas técnicas de fototerapia e fotodiagnóstico em procedimentos realizados em 50 

centros de atendimentos odontológicos” (Linha temática 4: Promoção da saúde), da proponente 51 

Patricia Aparecida da Ana, foi considerado aprovado conforme apresentado. O projeto 52 

“Verificação da eficácia de programas de treino cognitivo na melhora do funcionamento mental 53 

em grupos de idosos sem declínio cognitivo patológico - PROJETO ATIVAMENTE UFABC” 54 

(Linha temática 4: Promoção da saúde), da proponente Maria Teresa Carthery Goulart, foi 55 

considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Epidemiologia de artrópodes de 56 

importância médica de uma área periférica do ABC paulista” (Linha temática 4: Promoção da 57 

saúde), da proponente Márcia Aparecida Sperança, foi considerado aprovado conforme 58 

apresentado. O projeto “Cidade, Poluição e Clima - Inventário de sistemas de transportes da 59 

RMC - fase II” (Linha temática 5: Desenvolvimento urbano), do proponente Humberto de Paiva 60 

Junior, foi considerado aprovado conforme apresentado. O projeto “Fortalecimento de redes de 61 

produtores e coletivos de consumo de produtos agroecológicos” (Linha temática 8: Geração de 62 

trabalho e renda por meio do Apoio e Fortalecimento de empreendimentos econômicos 63 

solidários), do proponente José Paulo Guedes Pinto, foi considerado aprovado conforme 64 

apresentado. Foi decidido pelo Comitê que caso a ProEx receba alguma proposta dentro de um 65 

prazo que permita realizar todos os trâmites e que não conflite com as linhas que já estão 66 

ocupadas, a equipe avaliará e aprovará por “Ad Referendum”. Em seguida, apresentou-se a 67 

proposta de modalidade fluxo contínuo nível III intitulada “UFABC Visita Empresas” da 68 

Proponente Prof. Anapatrícia Morales Vilha, em que se salientou que foi demandada pela 69 

Reitoria para a Agência de Inovação (AI), e como há solicitação de bolsista e a AI não pode 70 

prover bolsas, foi requerido que a ProEx viabilize esse bolsista com recursos provenientes da AI. 71 

A proposta foi considerada aprovada sem ressalvas pelo CEU. Após, contextualizou-se a minuta 72 

da Resolução que trata da definição do conceito de “Extensão Universitária”. Após discussão, 73 

comentou-se que devido à possibilidade de divergências sobre alguns aspectos (progressão 74 

funcional dos docentes), entre o conteúdo da Resolução apresentada e a 149 do ConsUni de 08 75 

de janeiro de 2015, haverá solicitação de esclarecimentos à Secretaria Geral e o assunto será 76 

trazido novamente ao CEU. Algumas ponderações foram feitas pelo Comitê sobre a Resolução, 77 

conforme segue: no artigo 1º, reforçar e enfatizar a relação com outros setores da sociedade; 78 

qualificar as atividades de extensão universitária; possibilidade de pensar em extensão entre os 79 

diferentes campus da UFABC; no artigo 2º modificar para algo semelhante a: “As atividades de 80 

extensão universitária serão viabilizadas através de”. O Comitê decidiu que o documento seja 81 

apresentado para continuação da discussão com as devidas alterações em sua próxima Sessão. 82 

Logo após, apresentou-se a ata de reunião referente a I Sessão Ordinária de 2015 do CEU, em 83 
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que se solicitou correção nas linhas 21 e 24, onde se lê “I3E”, lê-se “IEEE”, dois membros se 84 

abstiveram e foi considerada aprovada pelo restante do Comitê. Nada mais havendo a declarar, o 85 

Pró-Reitor de Extensão Daniel Pansarelli deu por encerrada a reunião, da qual eu Renata 86 

Rodrigues Sena Nogueira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata Rodrigues Sena Nogueira 

Assistente Administrativo – Pró-Reitoria de Extensão 
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Presidente do Comitê de Extensão Universitária 

 


