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Ata da Reunião da IV Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária                   
Pró Reitoria de Extensão 

 
Ata da reunião da IV sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quatorze 1 
horas e trinta minutos do dia dez de setembro de dois mil e quinze, na sala 312-1, 3º andar, Bloco 2 
A, Campus Santo André. A reunião foi presidida por Prof. Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de 3 
Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou com a presença dos seguintes 4 
Conselheiros: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (ProEx), Dalila Teles Veras 5 
(Comunidade), Gabriela Rufino Maruno (ProEx), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Mário 6 
Minami (CECS), Roberto Asano Júnior (Discente Pós-Graduação), Regina Helena de Oliveira 7 
Lino Franchi (CMCC), Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Dando início à reunião, Daniel 8 
Pansarelli abriu para os informes dos Conselheiros. Prof. Adalberto informa que esta semana o 9 
Prof. Carlos Kamienski, Assessor de Relações Internacionais da UFABC, o informou que um 10 
professor da Universidade de Sorbonne, da área de literatura, o Prof. Leonardo Tonus, está 11 
interessado em trazer em 2016 para a UFABC uma Feira Literária Francesa nos mesmos moldes 12 
do que é feito na Sorbonne. Prof. Kamienski está articulando com alguns professores da área de 13 
Filosofia da UFABC para que o evento aconteça, mas a ideia é também envolver outras 14 
instituições da região. Conselheira Tálita informa que está publicado um novo Edital para 15 
publicação de livros de divulgação científica. Prof. Daniel acrescentou que se trata de uma 16 
parceria entre a ProPG e a ProEx e que já estão programados os lançamentos das publicações 17 
selecionadas no Edital de 2014. Estes lançamentos ocorrerão em setembro durante a Semana de 18 
Relações Internacionais e em outubro durante a UFABC para Todos. A Conselheira Dalila 19 
coloca que a Livraria Alpharrabio está a disposição e que poderia também viabilizar o 20 
lançamento destes livros naquele espaço. Reforçou o convite para o 13º Congresso de História 21 
que ocorrerá de 23 a 26 de setembro nas Faculdades Integradas de Ribeirão Pires. Também, de 22 
24 a 26 de setembro ocorrerá a Feira de Livros em Paranapiacaba. Não havendo mais informes 23 
dos Conselheiros, Prof. Daniel passa aos informes da ProEx. O primeiro informe é que os Editais 24 
do PAE e PAAC estão publicados. Outro ponto que ele traz como informe, mas se houver 25 
necessidade poderá ser pautado na próxima reunião, se refere a Institucionalização do Coro da 26 
UFABC. É uma ação que tem dado certo e por uma questão de custo benefício a sua 27 
institucionalização é uma forma não necessitar mais concorrer em editais internos todos os anos, 28 
garantindo que ela aconteça continuamente. Não houve nenhuma manifestação contrária dos 29 
Conselheiros. Prof. Daniel passa para o item único da pauta -  Inclusão oficial da Cultura na 30 
Pró-reitoria de extensão e consequente alteração do nome da Pró-reitoria de Extensão e 31 
Cultura (ProEC). Trata-se de uma proposta de Resolução que, se aprovada, será encaminhada 32 
para o ConsUni e em síntese, a Pró-reitoria de Extensão passa a ser denominada Pró-reitoria de 33 
Extensão e Cultura. Mais do que uma mudança de nomenclatura, há dois motivos para essa 34 
alteração. Há uma discussão em curso para qualificar o que é extensão universitária e um dos 35 
seus princípios é a aplicação de conhecimentos gerados na Universidade na comunidade externa. 36 
Muitas ações de cultura estão fora deste conceito, pois tem uma característica interna voltada 37 
para a comunidade acadêmica. Não é extensão, mas é tão importante quanto. Outro ponto 38 
importante é qualificar a relevância dessa dimensão cultural na vida universitária, para que 39 
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cultura não seja um sub produto de políticas acadêmicas,  de ações comunitárias ou de extensão 40 
universitária. Futuramente poderá se elevar o conceito de cultura ao status de uma pró-reitoria, 41 
mas hoje, na UFABC, ela está na Pró-reitoria de Extensão. Essa alteração não implica em 42 
grandes mudanças estruturais, e sim que a PROEX passaria a fomentar com mais destaque ações 43 
de cultura. A proposta de Resolução é simples. Além dos considerandos, conta apenas com 2 44 
artigos. Prof. Daniel abre para discussão dos Conselheiros. O Conselheiro Roberto manifesta-se 45 
contrário a proposta e coloca a preocupação com a aplicação dos recursos destinados às ações de 46 
extensão serem transferidos para a cultura.  A Conselheira Dalila manifesta sua concordância 47 
com a proposta e acrescenta que a cultura deve ser um tema transversal em todas as ações da 48 
Universidade. Esta iniciativa vem ao encontro das discussões promovidas pelo Fórum 49 
Permanente de Debates Culturais do ABC. Prof. Mário Minami questiona se a mudança nominal 50 
auxiliaria na captação de recursos. Prof. Daniel esclarece que não é imperativo que se mude. Em 51 
2014 e neste ano já tivemos captação de recursos junto ao Ministério da Cultura. Isso pode ser 52 
potencializado no futuro se tivermos em nossa denominação extensão e cultura. Algumas 53 
universidades novas já tem uma pro-reitoria específica de cultura. Gabriela informa que o 54 
Ministério da Cultura e o MEC tem discutido a inserção de uma rubrica interministerial 55 
especialmente para a cultura nas Universidades. Prof. Daniel esclarece que trabalhar coma ideia 56 
de extensão, que tem o público externo como foco, é diferente de pensar na cultura com foco no 57 
público interno com atividades que não são extensão universitária. Com esta alteração estamos 58 
sinalizando que queremos realizar cultura também para o público interno. É entender a cultura no 59 
contexto extencionista, mas também no contexto autônomo. A proposta é adequar o título à 60 
realidade e potencializar as ações que já estão sendo realizadas. Se compromete a indicar no seu 61 
relato no ConsUni a necessidade da destinação de recursos humanos e orçamentários para a 62 
cultura, embora isto não seja uma garantia de que vá ocorrer de forma imediata. Prof. Adalberto 63 
acrescenta que esta alteração contribuirá para a ampliação de nossas interações com outras 64 
entidades e a atração de grupos externos para a UFABC. Prof. Mário Minami propõe que se 65 
discuta a cultura dentro da PROEC e se formalize isso. A Conselheira Dalila sugere que se 66 
acrescente na minuta a necessidade de aproximar a dimensão formativa e transversal da cultura 67 
nas atividades articuladas de Ensino, Pesquisa e Extensão. Prof. Daniel coloca em votação a 68 
aprovação da minuta com a sugestão da Conselheira Dalila. Dos Conselheiros presentes, sete se 69 
manifestam favoráveis e um se absteve. Prof. Daniel reitera que em seu relato ao ConsUni 70 
incluirá as questões prós e contras levantadas nesta reunião.  Nada mais havendo tratar Prof. 71 
Daniel encerrou a reunião. Eu, Lidia Pancev Daniel Pereira, lavrei a presente ata, que foi lida e 72 
aprovada por todos os presentes. 73 
 
 

Lidia Pancev Daniel Pereira 
Assistente Administrativo – Pró-Reitoria de Extensão 

 

 

 Prof. Daniel Pansarelli 
Presidente do Comitê de Extensão Universitária 


