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Sinopse da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária 
 
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V sessão ordinária do 
Comitê de Extensão Universitária (CEU) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 19 de 
novembro de 2015, às 14h00, na sala 302-2, 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) 
Alexandre Acássio de Andrade (BCT) 
Evonir Albrecht (CMCC) 
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) 
Convidados:  
Marcelo Ferreira Schiavo 
Maria Isabel Mesquita Vendramini Delcolli 
Priscila Carvalho 
Ronny Maciel de Mattos 
Gabriela Rufino Maruno 
Silas Leite de Oliveira.   
 
Informes da Pró-reitoria de Extensão: 

1. 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.   

2. Boas vindas à coordenação do BC&T, representada pelo Prof. Pedro Galli Mercadante – 
coordenador e Prof. Alexandre Acássio de Andrade vice-coordenador.  

3. UFABC para Todos – 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.  

4. 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: Corredor 
Cultural Universitário, projeto em que as universidades circulam entre si seus produtos 
culturais, começou com recursos próprios e agora recebeu um aporte no Ministério da 
Cultura; e discussão sobre a criação de indicadores nacionais para a avaliação da extensão 
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universitária; a discussão sobre os indicadores continuará 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.  

5. CONEXÃO 2016 – Concomitante com o FORPROEX será realizada 2ª edição Congresso 
de Extensão da UFABC – 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.  

6. SABINA –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 aditado com ações específicas. Abre para discussão dos 
Conselheiros indicando que, caso queiram que seja pautado esse assunto, o fará em 
próxima reunião. Compromete-se em manter o Comitê informado sobre os trâmites do 
TCTC.  

Informes dos conselheiros 

1. Prof. Mário Minami elogiou a UFABC para Todos e relatou que alguns docentes do CECS 
questionaram a sua realização na 2ª feira. 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.  

2. Conselheira Gloria avisa que nessa semana foi finalizado o GT das Atividades 
Complementares, coordenado pela Profa. Virgínia Cardoso.  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. 
 

Ordem do dia: 

1. 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. Esclarece que 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.  

2. Item 1 da pauta – Aprovação das propostas encaminhadas nos Editais nº 034/2015 – 
PAAC 2016 e nº 035/2015 PAE 2016. O TA Silas inicia pela apresentação do processo de 
submissão das propostas ao Edital nº 034/2015 – PAAC 2016 no qual foram submetidas  
doze propostas . A TA Gabriela faz a apresentação das propostas submetidas e o processo 
de avaliação pela equipe técnica. Os Conselheiros optam apenas pela análise dos vetos e   
Gabriela passa apresentação destes. Oficina de WebTV – A equipe propõe um diálogo com 
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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 – a equipe acredita que ela será melhor realizada e terá maior 
sucesso de execução se fomentada fora dos parâmetros do 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 e no aspecto técnico verificou-se que o proponente não 
demonstrou capacidade técnica para execução da proposta. Após análise e discussão dos 
Conselheiros, foram acolhidos os vetos às propostas apresentadas e ficam aprovadas, por 
unanimidade, as seguintes propostas:  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.  Silas explana sobre 
os encaminhamentos referentes ao Edital nº 035/2015 PAE 2016, no qual foram 
submetidas sessenta e sete propostas, sendo: trinta e um projetos, vinte e sete cursos e nove 
eventos. Três propostas só receberam a avaliação de um dos parecerista e a sugestão é 
duplicar o parecer deste único parecerista nestas propostas. Por uma questão orçamentária, 
não será possível atender todas as propostas aprovadas por mérito extensionista. Sugere-se 
que se estabeleça uma linha de corte pelo valor total do orçamento disponibilizado no 
edital. São apresentadas as propostas indicadas a reprovação. Por não serem extensionistas: 
007 – Epidemiologia de Artrópodes de Importância Médica de uma área periférica do 
ABC Paulista, 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, 
040 – III Semana do CMCC, 058 – English Corner. A proposta 056 – Teatro Comunitário 
na UFABC, foi reprovada por ter sido encaminhada aos dois editais: PAE e PAAC e, foi 
aprovada, no edital do PAAC. A proposta 057 - Seminário: O acesso ao Ensino Superior 
diferenciado e os Povos do Campo: desafios, propostas e tarefas, por não especificar o 
orçamento. Todas as indicações foram aprovadas pelos Conselheiros. 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. 
Após discussões os Conselheiros aprovam a proposta quanto ao mérito, mas sem dotação 
de recurso. A proposta 042 – Pan-africanismo: tendências e desafios para o Brasil no 
século XXI. Por uma questão orçamentária sugere-se levar o palestrante ao espaço de 
origem do público alvo para ministração do curso. Após discussões, a proposta com a 
metodologia sugerida foi aprovada pelos Conselheiros.  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. O resultado parcial das propostas aprovadas com recurso orçamentário e 
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humano foi colocado em votação. Sete conselheiros votaram a favor e três se abstiveram. 
Ficam aprovadas 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 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 Partidos-Movimentos 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 
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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.  

3. Item 4 da pauta – Apreciação da proposta de institucionalização da Projeto Coro da 
UFABC.  Assunto já esteve nos informes na penúltima reunião CEU. 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. Prof. Daniel 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 financeiro conforme as condições 
orçamentárias do próximo ano. Após alguns questionamentos dos Conselheiros e devido ao 
adiantado a hora 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. 
 


