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Ata da reunião da I sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quatorze 1 

horas e trinta minutos do dia dezenove de março de dois mil e quinze, na sala 312-1, 3º andar - 2 

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

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

(Comunidade), Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão), Evonir Albrecht (CMCC), Fernanda 5 

Dias Da Silva (CCNH), Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAp), Marcela Sorelli Carneiro 6 

Ramos (ProPes), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Mario Minami (CECS), Itana Stiubiener 7 

(BCT), Luís Roberto de Paula (BCH), Tálita Roberta D’Arruda (ProPG) e Thiago Ribeiro de 8 

Alencar (Pós-Graduação). Dando início à reunião, Daniel Pansarelli deu boas vindas aos novos 9 

conselheiros do Comitê e relatou os informes da Pró-Reitoria de Extensão. Comentou-se que em 10 

maio acontecerá na UFABC, especificamente no Campus Santo André, o III Congresso Paulista 11 

de Extensão Universitária, e que houve prorrogação da submissão de trabalhos até 26/03/2015 no 12 

site da ProEx: proex.ufabc.edu.br/copex2015. Informou-se também, que está prevista para o fim 13 

do mês de março, a mudança da equipe da ProEx alocada na Unidade Catequese para o Bloco A 14 

do Campus Santo André. Salientou-se que foi inaugurado na semana passada o Polo de Mauá da 15 

UFABC. Informou-se que foi aprovado pelo ConsEPE recentemente, uma nova versão do 16 

projeto pedagógico do BCT e BCH, em que foram inclusos espaços que serão ocupados pela 17 

Extensão Universitária, e recomendou-se que se faça a revisão da resolução que normatiza as 18 

atividades complementares pela PROGRAD com participação da ProEx na reformulação. 19 

Informou-se que a Reitoria está trabalhando na capacitação de terceirizados da UFABC e a 20 

PROEX, a PROAP, a SUGEPE, o IEEE e a PU estão articuladas trabalhando para esta 21 

capacitação. A PROEX ficou responsável pelo Edital de chamada de propostas, em que 22 

receberam onze propostas e destas foram aprovadas sete, que serão administradas pela PROEX, 23 

a PROAP, o IEEE e a RI. Logo após, foram relatados os informes dos membros do Comitê, em 24 

que se informou que no dia 23 e 24 de março às 16h30 ocorrerá na UFABC o evento II 25 

International Masterclasses com o grupo “Ciência em Show” e estará aberto para toda a 26 

comunidade interna e externa. Em seguida, iniciou-se a apresentação da ordem do dia para 27 

retomada da apreciação do projeto a ser submetido ao edital “Mais Cultura nas Universidades” 28 

do Ministério da Cultura (MinC). Salientou-se que as diretrizes para elaboração deste projeto já 29 

foram apresentadas ao CEU anteriormente, e que o Comitê avaliou quais seriam as linhas que 30 

deveriam orientar a elaboração do projeto, fazendo algumas sugestões de alteração que foram 31 

acatadas pela equipe da ProEx, não sendo necessária a aprovação do projeto pelo CEU. 32 

Informou-se que a data final para submissão do projeto é na próxima segunda-feira, dia 33 

23/03/2015. O projeto foi apresentado ao Comitê salientando que o foco deste edital é a 34 

apresentação de planos de cultura das Universidades e Institutos Federais do país e que foi 35 

determinado para apresentação dessa proposta o conceito chave de educação intercultural. 36 

Salientou-se que todas as atividades foram propostas por meio de chamada pública com os 37 

critérios de seleção, e tanto a comunidade interna quanto a externa tiveram oportunidade de 38 

participar. A apresentação e o projeto circularam pelos membros do CEU e a equipe de cultura 39 
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permaneceu à disposição para esclarecimentos. Em seguida, iniciou-se apresentação para 40 

aprovação do Programa “Escola Preparatória” que foi aprovado anteriormente como projeto. 41 

Apresentou-se ao Comitê, o relatório de ações da Escola Preparatória (EP) referente ao ano de 42 

2014 e a minuta da Resolução do Programa da EP. Após esclarecimentos de dúvidas, foi 43 

sugerido que o projeto pedagógico da EP já existente fosse incluído como anexo na Resolução 44 

do Programa e citado em seu artigo 1º. Solicitou-se também, que o artigo 2º fosse modificado, 45 

em que o parágrafo único seria excluído e seriam adicionados dois parágrafos conforme a seguir: 46 

§ 1º Os membros mencionados nos incisos I, II e III serão nomeados por portaria da Pró-Reitoria 47 

de Extensão para um mandato de dois (02) anos, admitidas reconduções. § 2º Os membros 48 

mencionados nos incisos IV e V serão nomeados por portaria da Pró-Reitoria de Extensão para 49 

um mandato de um (01) ano, admitidas reconduções. O CEU considerou a Resolução aprovada 50 

desde que acatadas as alterações mencionadas. Referente ao inciso II do artigo 2º da Resolução, 51 

o CEU indicou como membros para instituir a Comissão Gestora do Programa EPUFABC o 52 

Prof. Evonir Albrecht e o Prof. Mario Minami. Após, houve apresentação das propostas 53 

intituladas “Especialização em Ciência e Tecnologia (C&T)” (item 3) e “Disciplinas de 54 

Formação Continuada” (item 4), ambas de modalidade a distância da proponente Prof. Itana 55 

Stiubiener, para apreciação do CEU e posterior encaminhamento aos Conselhos Superiores. 56 

Salientou-se que o curso (item 3) foi aprovado anteriormente pelo ConsUni e ConsEPE. 57 

Comentou-se que a Prefeitura Municipal de Santo André tem interesse em realizar parceria com 58 

a Universidade Federal do ABC (UFABC), oferecendo este curso para formação de seus 59 

professores da rede pública. Em seguida, houve apresentação do parecer técnico realizado pela 60 

Divisão Educacional da ProEx, que sugeriu a não aprovação do projeto, sendo recomendada a 61 

readequação das ementas, pois não estão apropriadas para o público em questão, que é 62 

predominantemente de professores de educação infantil e ensino fundamental I, e que o projeto 63 

deve ser reelaborado especificando-se maiores detalhes sobre ele (Ex.: quantos professores, 64 

calendário, número de alunos, modo de seleção, etc.). O Comitê decidiu que a proposta (item 3) 65 

seja submetida para apreciação em sua próxima sessão após as adequações solicitadas, e 66 

posteriormente será encaminhada com relato ao ConsEPE. Decidiu também que a proposta 67 

referente ao item 4 da pauta não será enviada ao ConsEPE, pois as disciplinas serão constituídas 68 

como cursos de extensão por meio da modalidade Fluxo Contínuo e, caso não haja recursos 69 

orçamentários da ProEx envolvidos na proposta, será avaliada e aprovada pela própria Pró-70 

Reitoria sem necessidade de submissão ao CEU. Após, iniciou-se discussão para recondução de 71 

membro titular para representação da Comunidade no CEU, Sra. Dalila Teres Veras. Após 72 

votação o membro foi reconduzido por unanimidade. Em seguida, foi apresentada a proposta de 73 

fluxo contínuo “Provocações Filosóficas” do Prof. Daniel Pansarelli, que se retirou do local por 74 

ser o proponente e presidente do Comitê. Devido esta proposta não poder concorrer ao Edital, foi 75 

submetida à modalidade fluxo contínuo por orientação do CEU. Salientou-se que a ProEx não 76 

dispõe de orçamento para pagamento de bolsas e a modalidade fluxo contínuo nível III encontra-77 

se fechada. O Comitê considerou a proposta aprovada com ressalvas, em que não haverá o 78 

pagamento de bolsas até a abertura da modalidade citada e após um levantamento para 79 

verificação das prioridades. Logo após, apresentou-se a ata de reunião referente a VI Sessão 80 

Ordinária de 2014 do CEU, em que houve quatro abstenções e foi considerada aprovada pelo 81 

restante do Comitê. Devido ao esgotamento do tempo, o item 6 da pauta referente à definição do 82 
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conceito de “Extensão Universitária” ficou pendente para a próxima sessão do CEU. Ao fim da 83 

reunião houve apresentação de todos os presentes aos novos membros do CEU. Nada mais 84 

havendo a declarar, o Pró-Reitor de Extensão Daniel Pansarelli deu por encerrada a reunião, da 85 

qual eu Renata Rodrigues Sena Nogueira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos 86 

os presentes. 87 

 

 

 

Renata Rodrigues Sena Nogueira 

Assistente Administrativo – Pró-Reitoria de Extensão 

 

 

 Prof. Daniel Pansarelli 

Presidente do Comitê de Extensão Universitária 

 


