MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7281
proex@ufabc.edu.br

Sinopse da I Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da I sessão ordinária do Comitê
de Extensão Universitária (CEU) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 19 de março de
2015, às 14h30, na sala 312-1, no 3º andar da torre I do Bloco A da Universidade Federal do ABC
(UFABC).
Presentes:
Daniel Pansarelli (Presidente)
Dalila Teres Veras (Comunidade)
Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão)
Evonir Albrecht (CMCC)
Fernanda Dias Da Silva (CCNH)
Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAp)
Marcela Sorelli Carneiro Ramos (ProPes)
Mara Lúcia Almeida Silva (TA)
Mario Minami (CECS)
Itana Stiubiener (BCT)
Luís Roberto de Paula (BCH)
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG)
Thiago Ribeiro de Alencar (Pós-Graduação)
Informes da Pró-reitoria de Extensão:

1. Daniel Pansarelli deu boas vindas aos novos conselheiros do Comitê.
2. Comentou-se que em maio acontecerá na UFABC, especificamente no Campus Santo André, o III
Congresso Paulista de Extensão Universitária, e que houve prorrogação da submissão de trabalhos
até 26/03/2015 no site da ProEx: proex.ufabc.edu.br/copex2015.
3. Informou-se também, que está prevista para o fim do mês de março, a mudança da equipe da
ProEx alocada na Catequese para o Bloco A do Campus Santo André.
4. Salientou-se que foi inaugurado na semana passada o Polo de Mauá da UFABC.
5. Informou-se que foi aprovado pelo ConsEPE recentemente, uma nova versão do projeto
pedagógico do BCT e BCH, em que foram inclusos espaços que serão ocupados pela Extensão
Universitária, e recomendou-se que se faça a revisão da resolução que normatiza as atividades
complementares pela PROGRAD com participação da ProEx na reformulação.
6. Também se informou que a Reitoria está trabalhando na capacitação de terceirizados da UFABC e
a PROEX, a PROAP, a SUGEPE, o I3E e a PU estão articuladas trabalhando para esta capacitação.
A PROEX ficou responsável pelo Edital de chamada de propostas, em que recebemos 11 propostas e
destas aprovamos 7, que serão administradas pela PROEX, a PROAP, o I3E e a RI.
Informes dos conselheiros:
1. Informou-se que no dia 23 e 24 de março às 16h30 ocorrerá na UFABC o evento II International
Masterclasses com o grupo “Ciência em Show” e estará aberto para toda a comunidade interna e
externa.
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Ordem do dia:
1. Apreciação do projeto a ser submetido ao Edital Mais Cultura nas Universidades do MinC e do
Plano de Cultura da UFABC.
Salientou-se que as diretrizes para elaboração deste projeto já foram apresentadas ao CEU
anteriormente, e que o Comitê avaliou quais seriam as linhas que deveriam orientar a elaboração do
projeto, fazendo algumas sugestões de alteração que foram acatadas pela equipe da ProEx, não sendo
necessária a aprovação do projeto pelo CEU. A apresentação e o projeto circularam pelos membros
do CEU e a equipe de cultura permaneceu à disposição para esclarecimentos.
2. Aprovação do Programa “Escola Preparatória”.
Apresentou-se ao Comitê, o relatório de ações da Escola Preparatória (EP) referente ao ano de 2014 e
a minuta da Resolução do Programa da EP. O CEU considerou a Resolução aprovada desde que
acatadas as alterações mencionadas. Referente ao inciso II do artigo 2º da Resolução, O CEU indicou
como membros para instituir a Comissão Gestora do Programa EPUFABC o Prof. Evonir Albrecht e
o Prof. Mario Minami.
3. Apreciação da proposta intitulada “Especialização em Ciência e Tecnologia (C&T)” modalidade
a distância da Prof. Itana Stiubiener, para encaminhamento aos Conselhos superiores.
O Comitê decidiu que a proposta seja submetida para apreciação em sua próxima sessão após as
adequações solicitadas, e posteriormente será encaminhada com relato ao ConsEPE.
4. Apreciação da proposta de Disciplinas de Formação Continuada, modalidade a distância da
Prof. Itana Stiubiener, para encaminhamento aos Conselhos superiores.
Decidiu-se que a proposta não será enviada para o ConsEPE, pois as disciplinas serão constituídas
como cursos de extensão por meio da modalidade Fluxo Contínuo e, caso não haja recursos
orçamentários da ProEx envolvidos na proposta, será avaliada e aprovada pela própria Pró-Reitoria
sem necessidade de submissão ao CEU.
5. Aprovação da Proposta de fluxo contínuo “Provocações Filosóficas” do Prof. Daniel Pansarelli.
O Comitê considerou a proposta aprovada com ressalvas, em que não haverá o pagamento de bolsas
até a abertura do fluxo contínuo nível III e após um levantamento para verificação das prioridades.
6. Definição do conceito de “Extensão Universitária”.
Devido ao esgotamento do tempo, este item ficou pendente para a próxima sessão do CEU.
7. Recondução de membro do CEU: Dalila Teres Veras (Comunidade).
Após votação o membro foi reconduzido por unanimidade.
8. Aprovação da ata de reunião referente a VI sessão ordinária do Comitê de Extensão
Universitária.
Houve 4 abstenções, sendo considerada aprovada pelo restante do Comitê.

 Ao fim da reunião houve apresentação de todos os presentes aos novos membros do CEU.
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