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Ata da Reunião da Sessão Extraordinária do Comitê de Extensão Universitária                   

Pró Reitoria de Extensão 
 

Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2015, às 14 horas, na sala 312-2, 3º andar, Bloco A, 1 
Campus Santo André, realizou-se a sessão extraordinária do Comitê de Extensão Universitária. 2 
A reunião foi presidida por Prof. Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da 3 
Universidade Federal do ABC) e contou com a presença dos seguintes Conselheiros: Dalila 4 
Teles Veras (Comunidade), Glória Maria Merola de Oliveira (PROEC), José Javier Sáez Acuña 5 
(ProPes), Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Regina 6 
Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) e Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Ausências 7 
justificadas: Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (PROEC), Elias Ferreira Tavares 8 
(Extensão), Fernanda Dias da Silva (CCNH), Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAP), Carla 9 
Cristiane Paz Felix (ProAp), Ramon Vicente Garcia Fernandez (BCH) e Roberto Asano Júnior 10 
(Discente Pós-graduação). Convidado: Silas Leite de Oliveira. Prof. Daniel inicia a reunião 11 
informando que a pauta é única, Análise dos recursos impetrados referentes aos Editais: nº 12 
034/2015 – PAAC 2016 e nº 035/2015 – PAE 201. Todos os recursos foram encaminhados aos 13 
Conselheiros por ocasião da convocação da reunião e deverão ser julgados quanto a sua 14 
pertinência.  Solicita ao TA Silas que apresente um relato dos recursos impetrados. No Edital nº 15 
034/2015 – PAAC foi impetrado apenas o recurso referente a proposta nº 12 – Oficina de Web 16 
TV. O proponente solicita recebimento de aporte para materiais de custeio justificando que 17 
alguns materiais solicitados estão nessa categoria. Foi solicitada a análise da Divisão 18 
Administrativa da PROEC que afirmou que os materiais solicitados são, de fato, classificados 19 
como permanentes. Nos Edital nº 035/2015 – PAE foram impetrados cinco recursos. Proposta 20 
036 - Sistemas agroflorestais para recuperação/restauração de áreas degradadas e produção 21 
agrícola: da academia ao produtor rural. O objetivo do recurso é discutir sua “não aprovação”. 22 
O proponente questiona a pontuação recebida na avaliação por mérito e faz uma comparação 23 
com a proposta 037 - submetida pelo mesmo proponente, com a mesma fundamentação teórica e 24 
que foi aprovada com nota 8.8. Também, questiona “a não aprovação” pelos limites 25 
orçamentários e a indicação equivocada de materiais como sendo de investimento. Proposta 037 26 
– Workshop em sistemas agroflorestais para recuperação/restruturação de áreas degradadas e 27 
produção agrícola. O objetivo do recurso foi discutir o orçamento aprovado, bem como os itens 28 
excluídos e sua relação com a viabilização do evento. A solicitação de passagens e diárias de 29 
terceiros foi excluída, o que inviabiliza a realização da proposta. Proposta 054 – Ensinando 30 
Ciências com Atividades Investigativas no Centro de Aprendiz de Pesquisador – UFABC. O 31 
objetivo do recurso é relatar a necessidade das duas bolsas solicitadas, pois se trata de um projeto 32 
cujo um dos integrantes do público alvo são crianças que visitarão e farão atividades em 33 
laboratórios da UFABC. Sem estes bolsistas não será possível garantir o atendimento as crianças 34 
e será mantida apenas a ação de formação de professores. Proposta 063 – Projeto ARANDU. 35 
Solicita a revisão do resultado final com aumento no repasse de recursos financeiros ao projeto 36 
ARANDU. Proposta 064 – Juventude, cultura e educação: conectando universidades e 37 
território via Estação de Pesquisa Aplicada sobre vulnerabilidades urbanas M’Boi Mirim. O 38 
objetivo do recurso é solicitar reconsideração quanto à disponibilidade de recursos previstos 39 
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como “serviços de terceiros – pessoa jurídica” a partir do detalhamento de sua importância para a 40 
realização da proposta aprovada. Todas as propostas foram analisadas e discutidas entre os 41 
Conselheiros e deliberou-se pela não aprovação de nenhum recurso apresentado. Nada mais 42 
havendo a tratar, Prof. Daniel encerrou a reunião às quatorze horas e trinta minutos e eu, Lidia 43 
Pancev Daniel Pereira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 44 
 
 

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