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Sinopse da IV Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da IV sessão ordinária do
Comitê de Extensão Universitária (CEU) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 10 de
setembro de 2015, às 14h30, na sala 312-1, no 3º andar da torre 1, Bloco A, campus Santo André
da Universidade Federal do ABC (UFABC).
Presentes:
Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão – Presidente)
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão)
Dalila Teles Veras (Comunidade)
Gabriela Rufino Maruno (ProEx)
Mara Lúcia Almeida Silva (TA)
Mário Minami (CECS)
Roberto Asano Júnior (Discente Pós-Graduação)
Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC)
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG
Informes da Pró-reitoria de Extensão:

1. Os Editais do PAE e PAAC estão publicados.
2. Institucionalização do Coro da UFABC - ação que tem dado certo e por uma questão de
custo benefício a sua institucionalização é uma forma não necessitar mais concorrer em
editais internos todos os anos, garantindo que ela aconteça continuamente. Não houve
nenhuma manifestação contrária dos Conselheiros.
Informes dos conselheiros

3. Prof. Adalberto informa sobre o interesse da UFABC, por meio da Assessoria de Relações
Internacionais, em trazer em 2016 uma Feira Literária Francesa nos mesmos moldes do
que é feito na Sorbonne.
4. Conselheira Tálita informa que está publicado um novo Edital para publicação de livros de
divulgação científica. Prof. Daniel acrescentou que se trata de uma parceria entre a ProPG
e a ProEx e que já estão programados em setembro durante a Semana de Relações
Internacionais e em outubro durante a UFABC para Todos o lançamento das publicações
selecionadas no Edital de 2014.
5. A Conselheira Dalila reforçou o convite para o 13º Congresso de História que ocorrerá de
23 a 26 de setembro nas Faculdades Integradas de Ribeirão Pires e de 24 a 26 de setembro
para Feira de Livros em Paranapiacaba.
Ordem do dia:
1. Item único - Inclusão oficial da Cultura na Pró-reitoria de Extensão e consequente
alteração do nome da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). Prof. Daniel apresentou
uma Minuta de Resolução que altera o nome a Pró-reitoria de Extensão para Pró-reitoria de
Extensão e Cultura. Com a alteração, a ProEx passaria a fomentar com mais destaque ações
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de cultura, inclusive as voltadas para a comunidade acadêmica. Após manifestações dos
Conselheiros a proposta foi aprovada com oito votos a favor e uma abstenção, com a inclusão
da palavra “transversal” no terceiro item dos “considerandos”, ficando o texto da seguinte
forma: “a necessidade de aproximar a dimensão formativa e transversal da cultura nas
atividades articuladas de Ensino, Pesquisa e Extensão”. Também foi acolhida a proposta do
Conselheiro Mário Minami que se fizesse um documento para discussão do Conselho sobre a
definição de Cultura. Para dar prosseguimento ao processo, o Comitê indicou como relator do
assunto no Conselho Universitário, o Prof. Daniel Pansarelli.
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