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Ata da Reunião da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária
Pró Reitoria de Extensão
Ata da reunião da V sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quatorze
horas do dia dezenove de novembro de dois mil e quinze, na sala 302-2, 3º andar, Bloco A,
Campus Santo André. A reunião foi presidida por Prof. Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de
Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou com a presença de Alexandre
Acássio de Andrade (BCT), Evonir Albrecht (CMCC), Glória Maria Merola de Oliveira
(PROEC), José Javier Sáez Acuña (ProPes), Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão), Mara
Lúcia Almeida Silva (TA), Mário Minami (CECS), Pedro Galli Mercadante (BC&T), Ramón
Vicente Garcia Fernandez (BCH). Ausências justificadas: Adalberto Mantovani Martiniano de
Azevedo (PROEC), Dalila Teles Veras (Comunidade), Elias Ferreira Tavares (Extensão),
Fernanda Dias da Silva (CCNH), Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAP), Carla Cristiane
Paz Felix (ProAp), Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Convidados: Marcelo Ferreira Schiavo,
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli, Priscila Carvalho, Ronny Maciel de Mattos
Gabriela Rufino Maruno, Silas Leite de Oliveira. Dando início à reunião, Daniel Pansarelli
relatou os informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Informou que alguns membros da
equipe da PROEC estão presentes nesta reunião, pois um dos itens é a avaliação e aprovação dos
projetos de extensão e cultura a serem financiados e executados em 2016. Prof. Daniel dá as
boas vindas à coordenação do BC&T, representada pelo Prof. Pedro Galli Mercadante –
coordenador e Prof. Alexandre Acássio de Andrade vice-coordenador. UFABC para Todos –
Prof. Daniel informa que foi realizada a edição desse ano da UFABC para Todos no mesmo
padrão dos anos anteriores. Foi um desafio grande porque a organização do evento ocorreu
durante boa parte do período de greve dos servidores técnico-administrativos. Agradece a equipe
técnica da PROEC, sobretudo os servidores que mesmo em período de greve se dedicaram muito
para realizar o evento. Reunião do Fórum Nacional de Pró-reitores de Extensão –
FORPROEX – Prof. Daniel informa que participou na semana anterior no Fórum Nacional de
Pró-reitores de Extensão em João Pessoa onde foram discutidos dois assuntos importantes. O
primeiro é o Corredor Cultural Universitário, projeto em que as universidades circulam entre si
seus produtos culturais, do qual nós já participamos na UNICAMP. É um projeto que começou
com recursos próprios e agora recebeu um aporte no Ministério da Cultura. O segundo é a
criação de indicadores nacionais para a avaliação da extensão universitária. Já houve um diálogo
do FORPROEX com o Fórum de Pró-reitores de Planejamento e Administração. A continuação
dessa discussão acontecerá em maio de 2016 na UFABC, que sediará a 39ª edição do Fórum
Nacional de Pró-reitores de Extensão nos dias 11, 12 e 13 de maio. CONEXÃO 2016 – Prof.
Daniel informa que concomitante com o FORPROEX será realizada 2ª edição do nosso evento
institucional de Extensão Universitária – II CONEXÃO. O objetivo é apresentar para a
comunidade os projetos e as ações de extensão que ocorreram e ocorrem na Universidade com
fins de prestação de contas, de relatos e de publicização dos resultados. SABINA – Prof. Daniel
informa que a PROEC está iniciando os trâmites para formalização de um Termo de Cooperação
Técnico Científica – TCTC - com a Sabina – Escola Parque Sabina - espaço de divulgação
científica importante em Santo André. Será um termo genérico que aponta em linhas gerais ações
de cooperação, não envolve recursos e gastos especificamente nesse momento e poderá ser
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aditado com ações específicas. Abre para discussão dos Conselheiros indicando que, caso
queiram que seja pautado esse assunto, o fará em próxima reunião. Prof. Mário solicita que seja
apresentada alguma documentação para que ele possa informar aos docentes do CECS. Prof.
Daniel solicita a TA Maria Isabel que encaminhe aos Conselheiros os documentos e se quiserem
que se paute este assunto, nos informe antes da próxima reunião. Compromete-se em manter o
Comitê informado sobre os trâmites do TCTC. Prof. Daniel abre para informes dos Conselheiros.
Prof. Mário elogiou a UFABC para Todos e relatou que alguns docentes do CECS questionaram
a sua realização na 2ª feira, pois se fosse feita em outro dia da semana os problemas técnicos
poderiam ser minimizados. Prof. Daniel indicou que a equipe técnica da PROEC fez a mesma
avaliação e pretende-se que, no próximo ano, este evento não se inicie na 2ª feira. Gloria avisa
que nessa semana foi finalizado o GT das Atividades Complementares, coordenado pela Profa.
Virgínia Cardoso, do qual ela e a TA Lídia fazem parte. Este GT iniciou seus trabalhos em maio
desse ano, estes ficaram suspensos durante a greve de TAs e, agora, a proposta de Resolução foi
finalizada e será encaminhada para o CONSEPE. Na proposta foi acrescentada uma tabela de
ações de extensão obrigatórias a todos os alunos. Estes deverão fazer pelo menos uma atividade
extensionista durante os Cursos Interdisciplinares. Se aprovado, será obrigatório para os
ingressantes em 2016 e opcional para quem já esta cursando. Passando para a Ordem do Dia,
Prof. Daniel solicita uma inversão de dois itens da pauta: 2 – Apreciação da atualização do
projeto Pedagógico do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade a
distância, da Profa. Itana Stiubiener, para encaminhamento aos Conselhos Superiores e 3 –
Apreciação da proposta de oferta do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia,
modalidade a distância, para a Prefeitura de Santo André. Explica que são itens que
estiveram em pauta na reunião de março deste Comitê e na ocasião foram solicitadas alterações
ao proponente. A Profa. Itana reapresentou os projetos na última quinta-feira e não houve tempo
hábil para fazer uma avaliação, considerando-se as recomendações que o Comitê tinha emitido
anteriormente. Foi solicitado ao Prof. Mário Minami a relatoria dessa matéria, pois esta, se
aprovada, deverá seguir para a ordem do dia do ConsEPE. Sugere transferir os dois itens para o
final da pauta, de modo que, tendo-se em mãos o parecer do conselheiro, possam ser apreciados
numa continuação dessa reunião. A solicitação foi aprovada pelos Conselheiros. Na sequencia,
Prof. Daniel passou ao TA Silas a relatoria do item 1 da pauta – Aprovação das propostas
encaminhadas nos Editais nº 034/2015 – PAAC 2016 e nº 035/2015 PAE 2016. Silas inicia
pela apresentação do processo de submissão das propostas ao Edital nº 034/2015 – PAAC 2016.
Foram enviadas à PROEC doze propostas no âmbito das quatro linhas temáticas indicadas no
Edital: áudio visual, artes cênicas, visuais e do corpo, música, formação, patrimônio e memória.
Em cada linha foi previsto que fossem aprovadas duas ações: uma ação de até cinco mil reais e
uma ação de até dez mil reais, excetuando-se os valores referentes a bolsas. No total foram
disponibilizados cento e quarenta e quatro mil reais, oitenta mil reais são para custeio, não sendo
previstas as solicitações de compra de material permanente; e sessenta e quatro mil para bolsas,
sendo quatrocentos reais por bolsa num período máximo de dez meses e no mínimo de um mês.
Passagens e diárias, como discutido na última sessão do comitê, estão sujeitas e limitadas a
disponibilidade orçamentária. Todas as propostas passaram pelo mesmo fluxo: avaliação do
mérito extensionista, por dois pareceristas e uma análise de viabilidade técnica feita pela equipe
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da PROEC. Silas passa a palavra à TA Gabriela para apresentação das propostas submetidas e o
processo de avaliação pela equipe técnica. Prof. Daniel indaga aos Conselheiros se gostariam de
analisar todos os projetos propostos ou analisar apenas os vetos. Os Conselheiros optam apenas
pela análise dos vetos. Dando prosseguimento, Gabriela apresenta a proposta Oficina de
WebTV. Explica que, apesar desta proposta possuir mérito cultural reconhecido e uma demanda
grande por parte da comunidade externa, há um alto valor de materiais de investimento,
aproximadamente dez mil. A equipe propõe um diálogo com o proponente quanto ao interesse
em conduzir essa ação sem os equipamentos solicitados. O parecer final é de que ela seja
aprovada. Centro Cultural Alpharrabio & UFABC: Um Corredor Cultural para Formação,
Pesquisa e Extensão acerca da Memória e da História Cultural da Produção e Difusão das
Linguagens da Literatura e das Artes na Região do ABC Paulista – é uma proposta de
interesse da PROEC, foi apresentada como parte importante do Plano de Cultura, e a equipe
acredita que ela será melhor realizada e terá maior sucesso de execução se fomentada fora dos
parâmetros do edital. Paralelamente a Seção de Cultura busca recursos financeiros para a
execução dessa ação e todas as demais que incluídas no Plano de Cultura. Também há uma
questão técnica referente ao orçamento apresentado na proposta, cujo valor é de cento e setenta e
cinco mil reais, pois está além do permitido pelo edital. Documentário Bloco de Samba Pega O
Lenço e Vai - Educação com o Samba - Na análise da proposta a equipe identificou que esta é
um subproduto da proposta Bloco de Samba Pega o Lenço e Vai - Educação com o Samba que
trata de registro histórico em CD da cultura afro-brasileira. Este documentário previa a gravação
em vídeo da gravação do CD. No aspecto técnico verificou-se que o proponente não demonstrou
capacidade técnica para execução da proposta. Prof. Daniel abre para discussão. Prof. Evonir
indaga se as propostas do CD e do documentário são do mesmo proponente e se uma está
contemplada na outra. E quanto à proposta da Alpharrabio, se a Universidade não dispõe de um
digitalizador em SBC. Prof. Daniel esclarece que, aparentemente, a segunda proposta é fazer um
make off da primeira que é o CD, sendo que o make off está na ordem de dez mil reais e o CD na
ordem de cinco mil reais. Gabriela complementa que os equipamentos que a PROEC tem hoje
permite fazer o registro em vídeo da gravação e consegue executar essa proposta sem custo
nenhum. Prof. Daniel esclarece que a proposta da Alpharrabio é um pouco mais complexa, pois
esta tem um acervo de mais de três décadas. Prof. Mário Minami indaga se não seria estratégico
e viável executar a proposta de forma fatiada. Gabriela esclarece que para a catalogação e
transcrição de mais de 200 horas de entrevistas haveria a necessidade de um número bem
significativo de bolsistas trabalhando. Uma orientação técnica com 10 mil reais não é o
suficiente. Prof. Daniel complementa que esta proposta está no Edital Mais Cultura que a
UFABC concorreu, contemplado com um valor maior que os cento e cinquenta mil reais.
Estamos aguardando uma negociação entre o Ministério da Cultura e o MEC para liberação dos
aprovados. Prof. Pedro solicita a projeção do quadro das notas novamente e questiona se a
proposta da Alpharrabio recebeu uma nota ruim por causa do custo ou tem outros problemas.
Gabriela afirmou que são avaliados os custos dos materiais permanentes e de consumo, os quais
nesta proposta a lista é grande. Também, o custo das demandas de serviços externos é muito alto.
Embora a proposta tenha nota máxima nos quesitos: atende plenamente a linha e a qualidade
geral do projeto, nos quais proponente tem nota máxima, e o projeto seja estratégico e aprovado
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pelo Ministério da Cultura, a nota ficou baixa pelo custo apresentado. Prof. Daniel indica que é
um sinal positivo, pois os critérios estabelecidos pela equipe conseguem captar a inviabilidade
ou inadequação da proposta. Não havendo mais questões, Prof. Daniel coloca em votação a
aprovação dos projetos no âmbito do Edital de Apoio as Ações Culturais e solicita aos
Conselheiros que sejam proponentes de propostas neste edital, por uma questão de transparência,
que se abstenham. Dos presentes, oito Conselheiros votaram a favor e dois se abstiveram. Após a
votação ficam aprovados os seguintes projetos: 001 - Música, cidadania e ciência, 002 Caminhos do Mar: história, ambiente e memória, 003 - Bloco de Samba Pega o Lenço e Vai Educação com o Samba, 004 - Curso Livre - a História do Rock, 005 - Rádio Emissora Via
Internet da UFABC (Web rádio UFABC), 006 - Oficina de Destreza Motriz e Malabares, 007 Rodas de Conversa sobre Cultura, 008 - Teatro Comunitário na UFABC, 009 - Dança
Circular na UFABC, 012 - Oficina de WebTV. Dando prosseguimento à reunião, Prof. Daniel
solicita ao Silas que explane sobre os encaminhamentos referentes ao Edital nº 035/2015 PAE
2016. Silas relata que foram enviadas à PROEC sessenta e sete propostas, sendo: trinta e um
projetos, vinte e sete cursos e nove eventos. No edital foram disponibilizados quinhentos e
quarenta e três mil reais. Duzentos e dez mil reais destinados para custeio, sendo: cem mil reais
para contratação de pessoa jurídica, cem mil reais para compra de material de custeio e dez mil
reais para auxílio eventual para discente. O edital não previu solicitação de material permanente.
Para as bolsas de extensão o edital previu trezentos e trinta e três mil e seiscentos reais, sendo
quatrocentos reais por bolsa por no mínimo um mês e no máximo dez meses, de março a
dezembro. As passagens e diárias estão pré-aprovadas nas propostas e estão sujeitas a
disponibilidade orçamentária. De acordo com a avaliação técnica sugere-se que sejam
consideradas apenas as diárias e passagens que são essenciais para a execução das propostas,
mantidas parcial ou integralmente. As propostas foram encaminhadas para dois pareceristas que
analisaram o mérito extensionista. A análise de viabilidade técnica considerou: compra de
material permanente, diárias e passagens, serviços de terceiros, auxílio discente, entre outros.
Silas apresentou uma planilha com todas as propostas encaminhadas à PROEC com as
respectivas informações referentes a custeio, bolsas, notas dos pareceristas e nota final. As
propostas que foram avaliadas como não tendo mérito extensionista foram identificadas na
planilha pela cor vermelha. As propostas que continham questões que poderiam inviabiliza-las
tecnicamente foram identificadas pela cor amarela. As propostas consideradas tecnicamente
viáveis sofreram ajustes orçamentários, todos indicados na planilha. As propostas foram
ordenadas pelo resultado final dos pareceres de mérito em ordem decrescente. Silas relata que,
apesar de todos os esforços empreendidos, três propostas só receberam a avaliação de um dos
parecerista. A proposta ao Comitê é duplicar o parecer deste único parecerista nestas propostas.
Foi identificado também que, se todas as propostas que foram consideradas viáveis pelo mérito
extensionista e pela viabilidade técnica forem aprovadas, mesmo com os ajustes orçamentários
feitos, o limite orçamentário indicado no edital será ultrapassado. O primeiro exercício feito pela
equipe técnica foi estabelecer uma linha de corte pelo limite de bolsas previsto no edital. Esta
metodologia indicou que poderiam ser aprovadas quarenta e sete propostas. O segundo exercício
feito foi estabelecer uma linha de corte pelo valor total do orçamento disponibilizado no edital.
Esta metodologia indicou que poderiam ser aprovadas quarenta e oito propostas, ou seja, uma
4
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proposta a mais que no primeiro exercício. Prof. Daniel esclarece o exposto e indica que a
PROEC sugere encaminhar para aprovação a proposta originária do segundo exercício. Solicita
ao Silas que apresente as propostas que foram reprovadas, indicando que o procedimento de
apresentação das propostas será o mesmo usado no Edital do PAAC. Esclarece que estas
propostas foram reprovadas porque, segundo os pareceres, não são extensionistas, pois não
atendem ao critério de alcançar a comunidade externa e visam, sobretudo, a comunidade interna
da UFABC. Silas procede a apresentação das propostas reprovadas. Proposta 007 –
Epidemiologia de Artrópodes de Importância Médica de uma área periférica do ABC Paulista,
caracterizada como sendo um projeto de pesquisa; as propostas: 025 – Gastronomia Molecular:
uma forma lúdica de aprender ciências no dia a dia, 032 – Monitoramento e Conscientização
Ambiental da Coleta Seletiva na UFABC, 045 – Ciclo de Palestras sobre Gerenciamento de
Resíduos nas Universidades, contemplam apenas alunos de graduação da Universidade; a
proposta 056 – Teatro Comunitário na UFABC, diferente das anteriores, foi encaminhada aos
dois editais: PAE e PAAC e, foi aprovada, nesta reunião, no edital do PAAC; na proposta 040 –
III Semana do CMCC foi replicada uma decisão do Comitê de que as semanas acadêmicas dos
cursos, como são voltadas para os nossos alunos, não se configuram como projeto de extensão; a
proposta 057 - Seminário: O acesso ao Ensino Superior diferenciado e os Povos do Campo:
desafios, propostas e tarefas, no orçamento, apenas indicou o valor total sem especificar
minimamente em que será gasto esse valor e não há clareza de como será executada; e a proposta
058 – English Corner prevê encontros de conversação em inglês entre alunos de graduação da
UFABC. Em relação às semanas dos cursos, Prof. Pedro questiona se a proposta envolver a
comunidade externa será considerada extensão. Prof. Daniel responde que há a possibilidade de
acolher estas propostas mediante fluxo contínuo para suporte de infraestrutura e certificação dos
alunos. Prof. Javier indaga se os proponentes das propostas não aprovadas receberão um retorno.
Prof. Daniel e Glória esclarecem que é feita a devolutiva para todos os proponentes de propostas
aprovadas e reprovadas, pois o edital prevê recurso. Prof. Daniel destaca que em todas as
propostas aprovadas há algum nível de corte orçamentário. Há, na tabela, duas propostas
indicadas em amarelo nas quais sugere-se uma adequação na metodologia e uma aprovação
condicional. O Comitê decide que não será necessário ler todas as propostas e sim apenas as
indicadas para aprovação condicional. Silas inicia a apresentação das referidas propostas.
Proposta 60 – Cidade, poluição e clima – grupo de estudo sobre transporte sustentável. É um
complemento de uma ação de mesmo título enviada e aprovada no Edital PROEXT 2016. Prof.
Daniel esclareceu que esta terá financiamento do Governo Federal de quase cem mil reais e
indaga aos conselheiros se deve conceder mais um aporte para essa proposta, que já possui
recurso próprio, ou investir esse recurso em outra proposta. Prof. Evonir manifesta-se a favor da
segunda opção uma vez que ela já foi contemplada por recurso externo. A TA Kelly esclarece
que a ação aprovada pelo PROEXT tem dez bolsistas e que solicita-se mais dez nesta proposta.
Também, solicita-se diárias e passagens para discentes, não solicitados por ocasião da submissão
da proposta no Edital PROEXT, e não solicita nenhuma diária e passagens para docentes. Prof.
Evonir questiona o número e o valor de diárias e passagens solicitadas. Silas esclarece que a
proposta está orçada em quarenta e seis mil e duzentos e setenta e cinco reais, sendo dez mil
reais para auxílio discente. Na avaliação técnica foram cortadas as dez bolsas e destinados
5
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apenas mil reais para auxílio discente. Prof. Daniel faz uma observação adicional indicando que
a solicitação de recursos para discentes não depende de edital. Temos recursos próprios na
PROEC que podem ser solicitados a qualquer tempo do ano sob demanda. Os Conselheiros
aprovam a proposta quanto ao mérito, mas sem dotação de recurso. A proposta 042 – Panafricanismo: tendências e desafios para o Brasil no século XXI. Prof. Daniel explica que é um
curso apoiado há dois anos pela PROEC e tem como escopo a história e cultura afro-brasileira.
São aulas mensais para uma entidade externa que é a UneAfro, no campus de SBC. A cada mês
mandamos três ônibus para buscar e levar os membros desta comunidade. A proposta é levar o
palestrante ao espaço para que ele ministre o curso lá. Embora haja um prejuízo com isso, pois
nossos alunos e professores da UFABC também participam destes encontros, não há orçamento
para garantir três ônibus para dez encontros. Sugere-se a aprovação da proposta com esta
mudança metodológica. Há a possibilidade de se registrar os encontros e depois transmiti-los
para comunidade UFABC. Prof. Javier sugere que se faça em tempo real, assim a comunidade da
UFABC poderia acompanhar, mas a comunidade externa também. Prof. Daniel sugere uma
alternativa intermediária que é de um transporte institucional, que não depende de locação, e que
se leve interessados da nossa comunidade para estes encontros. A proposta, com a metodologia
sugerida foi aprovada pelos Conselheiros. Prof. Daniel esclareceu que, pelo quadro apresentado,
temos a sugestão de aprovação com aporte de recursos financeiros e humanos de quarenta e oito
propostas aprovadas e onze que, embora possuam mérito extensionista, ficam fora da limitação
orçamentária. Sugestão é de não considerá-las reprovadas e sim aprovadas sem aporte de
recursos financeiros e humanos. Glória sugere que se caso os proponentes destas propostas
queiram executar as propostas podem reapresenta-las no Fluxo Contínuo um ou dois, os quais
não preveem aporte financeiro. Prof. Daniel concorda com Glória e complementa que se houver
disponibilidade orçamentária em 2016 o proponente poderá reencaminhar a proposta em Fluxo
Contínuo Nível 3. Após algumas discussões sobre ajustes orçamentários nas propostas
apresentadas, a questão da duplicação da nota nas três propostas em que houve somente um
parecerista e a discrepância das notas dos pareceristas em mesma proposta, decidiu-se aprovar
mais duas propostas dentro do limite orçamentário previsto no Edital e o Prof. Daniel
comprometeu-se trazer para discussão no Comitê a questão da avaliação dos pareceristas antes
da publicação do próximo edital. Esgotadas as discussões, Prof. Daniel colocou em votação o
resultado parcial das propostas aprovadas com recurso orçamentário e humano. Dos presentes,
sete conselheiros votaram a favor e três se abstiveram. Após a votação ficam aprovados as
seguintes propostas: 001 - Desigualdade Regional e As Políticas Públicas, 002 - Ensino de
Astronomia no Grande ABC, 002 - Memórias Tridimensionais do Grande ABC: Tour
Interativo 3D - Vila de Paranapiacaba, 004 - Astroem, 005 - Antártica ou Antártida: como
inserir as Ciências Polares no Currículo do Ensino Básico, 006 - Formação de Educadores
Ambientais e as Questões Globais: Reflexões e Práticas, 008 - O Ensino de Álgebra para
Educação Básica, 009 - Práticas de Ensino de Física e o Currículo do Estado de São Paulo Módulo II, 010 - Projetos de Trabalho e Modelagem Matemática: Integração de Áreas do
Conhecimento na Educação Básica, 011 - Formação Popular em Planejamento Territorial,
012 - Bioquímica nos Alimentos e Introdução à Educação Alimentar, 013 - Ativamente –
UFABC, 017 - Ciência Cidadã nas Escolas, 018 - Educação Financeira, 019 - Produção de
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um Caso Envolvendo Organismos Geneticamente Modificados (OGMS) em Plantas para o
Jogo Didático "Célula Adentro", 020 - Cinema e História Contemporânea, 021 - III
International Masterclasses UFABC - Hands On In Particle Physics, 023 - Fortalecimento de
Redes de Produtores e Coletivos de Consumo de Produtos Agroecológicos, 024 - A História e a
Filosofia da Ciência, Sob Enfoque CTS na Prática Pedagógica de Professores de Química,
026 - LabLivre - Laboratório de Software Livre, 027 - Análise e Integração de Sistemas de
Gestão na Área da Saúde, 028 - Produção de Material Didático para o Ensino de Ciências e
Matemática, 029 - UFABC nas Escolas, da Teoria à Práxis: Pós-Marxismo e PartidosMovimentos no Brasil e na Espanha, 030 - Curso de Arduíno para Projetos Pedagógicos com
Mostra Tecnológica e Debate, 034 Batuclagem e Magia das Histórias, 035 PARAJECRIPE - Jogo Educativo para Aprendizado de Esportes para Pessoas com
Deficiência para o Público em Geral e o Sabina, 037 -Workshop em Sistemas Agroflorestais
para Recuperação/Restauração de Áreas Degradadas e Produção Agrícola, 038 - Curso de
Libras em 3 Módulos, 039 - Memorial Plínio Zornoff/Laboratório Memória dos Paladares,
041 - Oficinas Temáticas: a Cultura e História Negras na Constituição da Nação Brasileira,
042 - Pan-Africanismo: Tendências e Desafios para o Brasil no Século XXI, 043 - Conceitos
de Astronomia para Professores da Educação Básica, 044 - Química Responde, 047 Sementes do Bem, 048 - Geoprocessamento para Mapeamento do Território Caiçara na
Juréia, SP, 049 - Encontros de Improvisação Teatral: Construindo Formas Sensíveis de se
Relacionar, 050 - Vulnerabilidades Socioeconômicas no ABC Paulista, 051 - Perspectivas do
Planejamento e da Gestão Territorial - Ano IV - Construindo o Campo do Desenvolvimento e
Planejamento Territorial no Brasil, 052 - Curso Introdução em Estatística, 053 - II Seminário
e Workshop Internacional Combatendo a Pobreza e Construindo a Democracia através da
Coprodução Participativa de Serviços de Gerenciamento de Lixo, 054 - Ensinando Ciências
com Atividades Investigativas no Centro de Aprendiz de Pesquisador – UFABC, 055 - Suporte
à Gestão Ambiental Federal para Envolvimento Público e Discussão, Nas Unidades de
Conservação, Sobre Relações entre Biodiversidade e Segurança Alimentar e Nutricional, 059 Xadrez para Todos UFABC II, 060 - Cidade, Poluição e Clima - Grupo de Estudo sobre
Transporte Sustentável, 061 - Modelo Computacional para a Análise e Avaliação dos
Impactos Ambientais e Sociais na Geração de Energia Elétrica e Uso da Água em
Contribuição ao Planejamento Energético, 063 - Projeto Arandu, 064 - Juventude, Cultura e
Educação: Conectando Universidades e Território Via Estação de Pesquisa Aplicada sobre
Vulnerabilidades Urbanas M'Boi Mirim, 067 - Educação em Ética e Direitos Humanos na
Educação Básica: Elaboração e Implantação de Política Pública, 068 - Curso Livre de
Humanidades: Leituras do Contemporâneo. Na sequencia passou-se para o item 4 da pauta –
Apreciação da proposta de institucionalização da Projeto Coro da UFABC. Prof. Daniel
explica que esse assunto já esteve nos informes na penúltima reunião CEU. A PROEC já tem um
Programa que é a Escola Preparatória, e passaríamos a ter agora uma ação cultural com recurso
independente dos editais. Na proposta apresentada solicita-se o valor de cinquenta e quatro mil
reais para operar o coral em Santo André e São Bernardo do Campo. Em conversa com a
proponente, comprometeu-se trazer a proposta para a discussão no Comitê, com um aporte no
mesmo valor disponibilizado no ano de 2015, com a possibilidade futura de receber novo aporte
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financeiro conforme as condições orçamentárias do próximo ano. Mara questiona se a
contratação será do mesmo regente. Daniel afirma que em princípio sim, pois uma mudança de
regente implica numa mudança conceitual do coro. A contratação do regente se dá por notório
saber artístico, e pelo acompanhamento do projeto, há uma indicação positiva do regente atual.
Mara lembra que no ano passado houve duas propostas de coro e os currículos dos dois regentes
eram muito parecidos. Acabou-se tendendo a esse regente porque ele já havia iniciado
informalmente. Em épocas passadas outros regentes tentaram uma aproximação da UFABC e
eram doutores, então, o currículo dele também é próximo de outros que já nos procuraram.
Concorda que não é bom mudar o regente todo ano, mas questiona a contratação deste regente
especificamente. Daniel explica que não há na UFABC nada indicando que podemos ter somente
um coro, a institucionalização deste projeto especificamente é para o mesmo não ter que
concorrer mais ao edital e abre caminho para que outros possam concorrer. Não houve no edital
deste ano a apresentação de novas propostas. Prof. Evonir coloca que o projeto tem um professor
da UFABC como coordenador e que na escolha de um regente tem que haver uma empatia entre
eles. Se o regente está realmente dando retorno ele deve continuar. Daniel acrescenta que a
institucionalização do projeto não significa que será sempre esse regente ou que o projeto nunca
será finalizado. Indaga aos presentes se optam por votar ou manter o assunto em discussão na
próxima reunião. Gabriela indica que o TA Elias gostaria de colocar alguns pontos sobre essa
pauta na próxima reunião. Decidiu-se pela manutenção do assunto em pauta na próxima reunião.
Às dezessete horas a reunião foi suspensa e Prof. Daniel informa sua continuidade no próximo
dia 03/12/2015 às 14h30. Aos três dias do mês de dezembro do ano de 2015, às quatorze horas e
trinta minutos, na sala 312-2, 3º andar, Bloco A, Campus Santo André, realiza-se a continuação
da V sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária. A reunião foi presidida por Prof.
Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou
com a presença dos seguintes Conselheiros: Dalila Teles Veras (Comunidade), Glória Maria
Merola de Oliveira (PROEC), José Javier Sáez Acuña (ProPes), Kelly Cristina Moreira Ferreira
(Extensão), Mara Lúcia Almeida Silva (TA),Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) e
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG). Ausências justificadas: Adalberto Mantovani Martiniano de
Azevedo (PROEC), Elias Ferreira Tavares (Extensão), Fernanda Dias da Silva (CCNH), Gustavo
Adolfo Galati de Oliveira (ProAP), Carla Cristiane Paz Felix (ProAp), Ramon Vicente Garcia
Fernandez (BCH) e Roberto Asano Júnior Discente Pós-graduação). Convidado: Silas Leite de
Oliveira. Dando início à reunião, Prof. Daniel Pansarelli abre a sessão para tratar dos assuntos
remanescentes ordem do dia, não pautados na reunião realizada em dezenove de novembro de
2015. Relatou que a PROEC recebeu e-mail da Profa. Stiubiener em vinte e oito de novembro
solicitando que os itens 1 e 2 da pauta, quais sejam: Apreciação da atualização do projeto
Pedagógico do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade a distância,
da Profa. Itana Stiubiener, para encaminhamento aos Conselhos Superiores e Apreciação
da proposta de oferta do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade a
distância, para a Prefeitura de Santo André fossem retirados da pauta desta reunião. O motivo
alegado foi que não haveria tempo hábil para a PROEC efetuar os encaminhamento referentes a
esse assunto para a pauta do ConsEPE. Daí, a mesma optou por encaminhá-los por meio da
Direção do Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH. O documento retornará a pauta do
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CEU, a pedido da Professora, na primeira reunião do CEU de 2016. Passando para o item 3
Apreciação da proposta de institucionalização do Projeto Coro da UFABC – Prof. Daniel
apresentou a proposta encaminhada pela coordenação do projeto e retomou a discussão iniciada
na reunião do dia dezenove de novembro de 2015. Ressaltou, como o fez na reunião anterior, que
em conversa com a proponente, comprometeu-se trazer a proposta para a discussão no Comitê,
com um aporte menor que o solicitado, com a possibilidade futura de receber novo aporte
financeiro conforme as condições orçamentárias do próximo ano. Apresentou aos Conselheiros
uma planilha de memória de gastos da PROEC para 2016 e, nesta, foi previsto para este projeto
trinta e sete mil reais, sendo, trinta mil para serviços de terceiros, no caso o pagamento do
maestro, e duas bolsas por nove meses totalizando sete mil e duzentos reais. Lembra que já
possuímos um programa na PROEC que é o da Escola Preparatória da UFABC e que a
institucionalização do Coro da UFABC possibilitará que este seja realizado todos os anos sem a
necessidade de inserção do projeto nos editais da PROEC. A TA Mara coloca a preocupação
com a contratação do atual maestro e sugere que se abra um processo de seleção para contratação
de um maestro. Também manifesta preocupação com o tempo de existência do projeto. Faz uma
analogia com a Escola Preparatória que, apenas depois de quatro anos de existência e a
consolidação de suas atividades, é que atingiu o status de programa. Prof. Javier afirma que um
projeto só deve ser institucionalizado quando este caminha mesmo se houver troca do
coordenador. A TA Kelly indaga se há critérios para que um projeto se torne um programa. Prof.
Daniel esclarece que atualmente não há critérios definidos e solicita que a Divisão de Gestão e
Apoio à Gestão – DPAG – faça um estudo sobre os critérios para a próxima reunião deste
Comitê. Após discussão, os Conselheiros decidiram pela institucionalização da ação cultural
“Coro da UFABC” como um projeto ao invés de programa, com prazo definido até dezembro de
2016. Passa-se para o item 4 – Apreciação das propostas de Fluxo Contínuo Nível 3. Prof.
Daniel solicita que Silas apresente as propostas. Silas inicia esclarecendo que os projetos a serem
apresentados foram encaminhados para a PROEC durante a greve dos servidores técnicos
administrativos e só foi possível pauta-los do CEU neste momento, porém os proponentes foram
orientados para que os submetessem ao Edital PAE. As propostas Mobilidade Urbana para
Deficientes Visuais e COBRUF Ensino Médio foram submetidas pela professora visitante
Marina Sparvoli de Medeiros e não encaminhada para o Edital PAE. As propostas foram
avaliadas pela equipe técnica como tendo mérito extensionista, porém inviáveis tendo-se em
vista que há solicitação de bolsas, material de custeio e diária e passagens para docentes e
discentes. A PROEC não terá orçamento disponível para atender as solicitações. As propostas
Batuclagem e a Magia das Histórias e Memorial Plínio Zornoff/Laboratório Memória dos
Paladares, envidadas pela Profa. Ana Maria Dietrich, já foram aprovadas no edital PAE. Profa.
Regina questiona se não estaríamos prejudicando a proponente no caso da não aprovação das
duas primeiras propostas, tendo-se em vista que a proponente seria punida pela greve dos TAs.
Prof. Daniel esclarece que os proponentes foram orientados a entrar com as propostas no edital
PAE para não serem prejudicados. Sugere que se aprove o mérito das propostas para
certificação, caso tenham realizado atividades durante o ano de 2015. Os Conselheiros aprovam
a sugestão. Prof. Daniel passa para item 5 da pauta, Apreciação da Minuta de Resolução que
define o conceito de “Extensão Universitária”. A proposta é discutida pelos Conselheiros e,
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tendo-se em vista a importância da Cultura na Pró-reitoria de Extensão, há a necessidade de
incluí-la na Resolução. Os Conselheiros Dalila, Glória e Javier ficam incumbidos de escrever a
proposta de nova redação com a inclusão da Cultura e apresentá-lo em próxima reunião do
Comitê. Prof. Daniel informa que o item 6 - Aprovação do Curso de Formação de Gestores de
Cultura será retirado de pauta, pois não foi encaminhado o projeto. Passando para o item 7 da
pauta, Indicação de membro da Comunidade Externa pelo CEU, Prof. Daniel informa que foi
feita consulta aos Conselheiros sobre indicação de novo membro da comunidade, tendo recebida
uma indicação da Conselheira Dalila. O indicado é o Prof. Júlio Mendonça, professor,
pesquisador, escritor e doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade
Católica (PUC) - São Paulo. Tem publicado poemas e outros textos em diversos veículos e é
consultor do Pólis - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais. Foi
servidor público em São Bernardo do Campo por cerca de 30 anos, sempre ligado à Secretaria de
Cultura, tendo ocupado também o cargo de Diretor de Cultura, atividades que lhe deram
oportunidade de conhecer profundidade movimentos e manifestações culturais da região.
Ativista cultural, participou, dentre outros, do GT de Cultura do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, do Encontro da Diversidade Cultural do ABC, realizado em 2013, pelo SESC,
Fórum de Cultural e UFABC. Recentemente, após sua aposentadoria como servidor público, foi
convidado a colaborar com a Casa das Rosas, em SP, importante espaço de fomento e difusão de
cultura. Os Conselheiros aprovam a indicação. Prof. Daniel Passa ao item 8 da pauta, Aprovação
da ata de reunião referente a III sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária.
Verificou-se houve um equívoco no encaminhamento do anexo aos Conselheiros, que receberam
a ata da II sessão ordinária, já aprovada em reunião anterior. O referido item será tratado na
próxima reunião do Comitê. Nada mais havendo tratar Prof. Daniel encerrou a reunião. Eu, Lidia
Pancev Daniel Pereira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.

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

Prof. Daniel Pansarelli
Presidente do Comitê de Extensão Universitária
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