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Ata da Reunião da III Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária
Pró Reitoria de Extensão
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Ata da reunião da III sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quatorze
horas e trinta minutos do dia dezoito de agosto de dois mil e quinze, na sala 308-2, 3º andar Bloco A - Campus Santo André. A reunião foi presidida por Adalberto Mantovani Martiniano de
Azevedo, Pró-Reitor Adjunto de Extensão da Universidade Federal do ABC, e contou com a
presença do (a) Dalila Teres Veras (Comunidade), Evonir Albrecht (CMCC), Fernanda Dias da
Silva (CCNH), José Carlos Moreira (CECS), Carla Cristiane Paz Felix (ProAp), Paula Ayako
Tiba (BCT), Luís Roberto de Paula (BCH) e José Javier Sáez Acuña (ProPes). Dando início à
reunião, Adalberto relatou os informes da Pró-Reitoria de Extensão. Informou que a partir de
vinte de julho de dois mil e quinze ele passou a exercer o cargo de Pró-Reitor Adjunto de
Extensão em substituição a Profª. Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco. Informou sobre a
Criação do NTE – Núcleo de Tecnologia de Extensão, sob a coordenação pró-tempore da Profª
Lúcia Regina Horta Rodrigues Franco e a desvinculação da UAB da ProEx. Também, informou
que a partir de 20 de julho deste ano a Editora da UFABC – EdUFABC está sob coordenação da
ProEx ficando o Comitê de Extensão Universitária responsável por supervisionar suas
atividades. Apresentou ao CEU a Resolução ConsUni 144 incluindo o fluxo tramitação de
documentos e a Resolução da CPG nº 03 de 2015 que permite aos alunos da pós-graduação
participar das atividades de extensão para fins de manutenção no recebimento de bolsas de
Mestrado ou Doutorado da UFABC. Passando aos informes dos conselheiros, a Conselheira
Dalila Teles informou que acontecerá de 23 a 27 de setembro em Ribeirão Pires, o XIII
Congresso de História do ABC. Passando para a ordem do dia foram apresentados: Item 1 Aprovação de Ad Referendum - propostas submetidas ao Edital ProExt MEC 2016, Item 2 Aprovação de Ad Referendum – Proposta de modalidade fluxo contínuo intitulada “Simpósio
Internacional “De Bandung ao Século XXI” – I Semana de RI UFABC/UNIFESP “ enviada
pelo Prof. Giorgio Romano Schutte, Item 3 - Aprovação de Ad Referendum – Aporte de
bolsas para projetos referentes ao Edital PAE 201. Todos Ad Referendum foram considerados
aprovados sem ressalvas. Item 4 - Aprovação do Edital de chamada para inscrição de Proposta
de Ação Extensionista para 2016 - PAE 2016. A ProEx apresentou minuta referente a
disponibilidade orçamentária, critérios para aprovação e demais conteúdos a serem
disponibilizados no edital. Após discussão, modificações e sugestões do CEU os critérios para o
edital foram aprovados. Glória apresentou o edital PAE 2016, apresentou o cronograma – criar
uma clausula especificando que as ações ocorrerão de março a dezembro, entrega de relatório
final nesse período justificando o motivo – de 30 de novembro a 5 de dezembro. CEU sugeriu
que aumentasse a compra de materiais nos formulários. Nota final das avaliações (anterior era
com nota: 3 avaliações de parecerista com nota. Ano passado 2 avaliações com parecerista e nota
de avaliação técnica, na realidade não era nota era conceito – na hora de ranquear não deu certo)
para PAE 2016 – nota de 0 a 5, na avaliação teremos 1 nota de 1º parecer (parecerista) e 1 nota
de 2 parecer de mérito e 1 nota de avaliação técnica (2 coisas distintas: mérito e avaliação
técnica) – como iremos fazer a nota final dessas avaliações (antes somava tudo e dividia por 3)
média aritmética simples. Mesmo com mérito, se a proposta for reprovada na avaliação técnica,
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será automaticamente desclassificada (reprovada), sem abrir recurso. Avaliação técnica será
eliminatória. Além da avaliação de mérito o CEU avaliará o mérito e a viabilidade técnica do
projeto (equipe da ProEx será relatora das entrevistas técnicas para o CEU). A ProEx divulgará
para o CEU parecer técnico sobre a viabilidade do projeto e o CEU deliberará. Critério de
desempate: observar critérios que favoreçam (fomenta a perspectiva) da Universidade (ex.
regionalidade, mais inclusivo, interdisciplinaridade, etc.). Depois irá mandar para CEU verificar
se está de acordo. Diárias e Passagens: As diárias e passagens estarão sujeitas a disponibilidade
orçamentária. Haverá oferecimento de passagens rodoviárias quando for possível este tipo de
locomoção. Item 5 - Aprovação do Edital de chamada para inscrição de Proposta do Programa
de Apoio a Ações de Cultura 2016 – PAAC 2016. A ProEx apresentou minuta referente a
disponibilidade orçamentária, critérios para aprovação e demais conteúdos a serem
disponibilizados no edital. Após discussão, modificações e sugestões do CEU os critérios para o
edital foram aprovados. Este edital segue basicamente os mesmos preceitos do PAE diferindo
apenas que o PAAC oferece 4 linhas de atuação. Para cada linha temática será selecionada 1
ação de cultura de até 5 mil e 1 ação de cultura de até 15 mil, nestes valores estão excluídos os
valores de bolsas, então serão disponibilizados 144 mil a título de recursos. O mérito cultural e a
viabilidade técnica, será utilizado o mesmo conceito discutido no PAE. A viabilidade cultural é
um pouco diferente do mérito extensionista, porque uma ação cultural não precisa
necessariamente ter mérito extensionista, a tramitação é a mesma, o cronograma é o mesmo,
formulários são os mesmos, também vai para 2 pareceres igual no PAE. O que está se
oferecendo para o PAAC hoje é o que se aprovou para 2015. Teve um corte bastante
significativo neste edital. Ano passado foi ofertado 344 mil, este ano estamos ofertando 128 mil,
na realidade a gente ofertou 344 mil, mas só aprovou 155 mil, por isso que a gente tá ofertando
hoje mais ou menos o que aprovamos ano passado. Item 5 - Indicação de membro da
Comunidade Externa pelo CEU. Solicitou-se aos membros do CEU que trouxessem uma
indicação para a próxima sessão. Não obtivemos retorno dela. Dalila ficou de enviar sugestão de
nome. Item 7 - Minuta da Resolução que define o conceito de “Extensão Universitária” Devido ao esgotamento do tempo e à ausência do Prof. Dr. Daniel Pansarelli, este item foi
retirado da pauta e ficou pendente para a próxima sessão do CEU. Item 8 - Aprovação do Curso
de Formação de Gestores de Cultura - Devido ausência de documentos e de apresentação do
curso pelo responsável, não houve deliberação sobre este item. Item 9 - Aprovação da ata de
reunião referente à II sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária - Solicitou-se
correção da ata na linha 24, onde se lê “... da proponente Yossi Zana...”, lê-se “... do proponente
Yossi Zana...”, sendo considerada aprovada pelo Comitê. Nada mais havendo a declarar, o PróReitor Adjunto de Extensão Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo deu por encerrada a
reunião, da qual eu Renata Rodrigues Sena Nogueira, lavrei a presente ata, que foi lida e
aprovada por todos os presentes.

Renata Rodrigues Sena Nogueira
Assistente Administrativo – Pró-Reitoria de Extensão

Prof. Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo
Presidente do Comitê de Extensão Universitária
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