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Sinopse da Continuação da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da continuação da V sessão 
ordinária do Comitê de Extensão Universitária (CEU) da Universidade Federal do ABC, realizada no 
dia 03 de novembro de 2015, às 14h30, na sala 312-2, no 3º andar da torre 2, Bloco A, campus Santo 
André da Universidade Federal do ABC (UFABC). 
 
 
Presentes: 

Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão – Presidente) 
Glória Maria Merola de Oliveira (Substituta do Pró-reitor Adjunto da Pró-reitoria de Extensão) 
Dalila Teles Veras (Comunidade) 
José Javier Sáez Acuña (ProPes) 
Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão) 
Mara Lúcia Almeida Silva (TA) 
Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC) 
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG).  
 
Convidado 
Silas Leite de Oliveira. 
 
 
Informes da Pró-reitoria de Extensão: 

Não houve informes.    
 

Informes dos conselheiros 

Não houve informes.    

Ordem do dia: 

1. Itens 1 e 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 Apreciação da 
proposta de oferta do Curso de Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade 
a distância, para a Prefeitura de Santo André. A PROEC recebeu e-mail da Profa. 
Stiubiener em 28/11/2015 solicitando que os itens fossem retirados da pauta desta 
reunião. 
 

2. Item 3 - Apreciação da proposta de institucionalização do Projeto Coro da UFABC – 
Foi retomada a discussão iniciada na reunião do dia 19/11/2015. Prof. Daniel ressaltou 
que em conversa com a proponente, comprometeu-se trazer a proposta para a discussão 
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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.  Na 
previsão orçamentária da PROEC para 2016 estão previstos para o projeto 37 mil reais. A 
institucionalização do Coro da UFABC possibilitará que este seja realizado todos os anos 
sem a necessidade de inserção nos editais da PROEC. Após discussão, os Conselheiros 
decidiram por unanimidade pela institucionalização da ação cultural  “Coro da UFABC” 
como um projeto ao invés de programa, com prazo definido até dezembro de 2016. 
 

3.  Item 4 – Apreciação das propostas de Fluxo Contínuo Nível 3. Os projetos 
apresentados foram encaminhados para a PROEC durante a greve dos TAs 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 não foram encaminhadas para o Edital PAE. Tem 
mérito extensionista, porém são inviáveis financeiramente. As propostas Batuclagem e a 
Magia das Histórias e Memorial Plínio Zornoff/Laboratório Memória dos Paladares, 
já foram aprovadas no edital PAE. As propostas foram aprovadas quanto ao mérito por 
unanimidade pelos Conselheiros. 
 

4. Item 5 - Apreciação da Minuta de Resolução que define o conceito de “Extensão 
Universitária”. A proposta é discutida pelos Conselheiros e, 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.  
 

5. Item 6 - Aprovação do Curso de Formação de Gestores de Cultura será retirada de 
pauta, pois não foi encaminhado o projeto.  
 

6. Item 7 da pauta, Indicação de membro da Comunidade Externa pelo CEU. Consultados 
os Conselheiros sobre indicação de novo membro da comunidade, foi indicado pela 
Conselheira Dalila o Prof. Júlio Mendonça, professor, pesquisador, escritor e doutor em 
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) - São Paulo. 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, participou 
do GT de Cultura do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, do Encontro da Diversidade 
Cultural do ABC. Atualmente é colaborador na Casa das Rosas, em SP. Os Conselheiros 
aprovam a indicação por unanimidade.  
 

7. item 8 - 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. O referido item será tratado na próxima reunião do Comitê. 
 


