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Ata da reunião da V sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada às quatorze
horas do dia cinco de outubro de dois mil e dezesseis, na sala 002-0, piso térreo - Bloco A Campus Santo André. A reunião foi presidida por Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e
Cultura da Universidade Federal do ABC) e contou com a presença dos seguintes membros:
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da
Universidade Federal do ABC), Dalila Teres Veras (Comunidade), Júlio Cesar Mendonça
(Comunidade), Lilian Santos Leite Menezes (ProEC), Mara Lúcia Almeida Silva (TA), Mario
Minami (CECS), Alexandre Acácio de Andrade (BCT), Cibele Biondo (CCNH), José Javier
Sáez Acuña (ProPes), Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis (BCH), Regina Helena de Oliveira
Lino Franchi (CMCC) e Silvio Wenceslau Alves da Silva (ProAP). Membros com ausência
justificada: Não há. Ausentes: Alexandre Hiroaki Kihara (ProPG) e Roberto Asano Junior (PósGraduação). Convidados: Adriano Gorte (Coro da UFABC), Ana Carolina Q. Simões (Coro da
UFABC), Gabriela Rufino Maruno (ProEC) e Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC). Apoio
Administrativo: Renata Rodrigues Sena Nogueira (ProEC). Havendo quórum legal, o
presidente, Prof. Daniel Pansarelli inicia a sessão com os informes da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura salientando que anteriormente o CEC aprovou sua própria reformulação,
que logo após foi aprovada pelo CONSUNI, por este motivo e devido a alguns membros do CEC
estarem encerrando seus mandatos, está em andamento o processo eleitoral dos novos
representantes do Comitê. Renata (membro da Comissão Eleitoral) informa que após a
publicação da Resolução do ConsUNI nº 166, de 1º de agosto de 2016 que altera a composição
do Comitê, a ProEC publicou a Portaria nº 012, de 08/08/2016 que mantém a atual composição
do Comitê até o término deste processo eleitoral. Sobre o andamento do processo, informa que
houve a publicação da Portaria da ProEC nº 014, de 22/08/2016 que instituiu a Comissão
Eleitoral, apresentando sua composição. Salienta que neste processo eleitoral serão eleitos por
seus pares: um representante docente de cada centro, um técnico-administrativo, um discente de
graduação e um discente de pós-graduação. Apresenta o cronograma da eleição, informando que
não houve prorrogação do período de inscrição, pois houve inscrições para todas as categorias e
apresenta também a relação de todos os candidatos que se inscreveram para concorrer à eleição.
Sobre os Editais PAAC 2017/PAAE 2017, Gloria informa que para o Edital PAAC/2017 a
ProEC recebeu: 3 propostas de cursos, 2 propostas de eventos e 21 propostas de projetos,
totalizando 26 propostas e R$170.000,00. Para o Edital PAAE/2017 a ProEc recebeu: 11
propostas de cursos, 8 propostas de eventos e 33 propostas de projetos, totalizando 52 propostas
e aproximadamente R$768.000,00 de custeio fora as bolsas. Comenta que estamos na primeira
etapa de avaliação destas propostas, e que hoje se iniciaram as entrevistas técnicas do PAAE e
terão início na próxima semana as entrevistas do PAAC. Sobre as comissões de avaliação,
informa que foram publicadas as portarias de nomeação de seus membros (há uma comissão para
cada Edital), apresentando suas respectivas composições e comenta que dia 13/10/16 a equipe da
ProEC se reunirá com as referidas comissões para alinhar o procedimento que será realizado nas
avaliações das propostas. Prof. Daniel salienta que as comissões farão o ranqueamento das
propostas para posteriormente o CEC referendar o resultado. Prof. Daniel ressalta sobre a
situação orçamentária do próximo ano, que impactará diretamente nas ações destes editais e
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comenta que a PROPLADI está fazendo uma série de apresentações sobre o orçamento da
UFABC aos órgãos representativos da Universidade, a coletivos, a dirigentes, entre outros,
destacando que para 2017 está previsto um corte orçamentário significativo, e conforme está
previsto nos editais, a aprovação das propostas será realizada de acordo com a previsão
orçamentária, deste modo, poderá haver maior restrição na indicação das ações de Cultura e
Extensão que receberão aporte. Prof. Daniel menciona que está na vice-presidência do Fórum
Nacional de Pró-Reitores de Extensão e que participou de uma reunião na Secretaria de
Educação Superior do MEC (SESU) na semana passada, em que eles se comprometeram em
lançar este mês o Edital PROEXT com valor total de R$65.000.000,00 para projetos e programas
novos, e após realizar alguns esclarecimentos sobre o referido edital, pede ajuda ao CEC na
divulgação das informações. Logo após, Prof. Daniel inicia o informe sobre reconhecimento
institucional de Entidades Culturais e Gabriela Maruno esclarece que a ProEC deve representar
as entidades estudantis de âmbito cultural, desde que estas entidades apresentem a organização e
a motivação necessárias para isso. Informa também já reconhecemos a Infanteria e que temos
alguns pedidos de reconhecimento pendentes. Prof. Daniel salienta que a Divisão de Cultura da
ProEC fez os pareceres das entidades, e que a Infanteria já está reconhecida como entidade
cultural nos termos da Resolução do ConsUNI nº 143 , de 10/10/2014 que regulamenta quais os
tipos de entidades estudantis recebem apoio e de quais Pró-Reitorias, e que determina que as
entidades culturais ficam a cargo da ProEC. Das solicitações pendentes, a Divisão de Cultura deu
parecer favorável ao “Clube de Anime UFABC”, ao “Sonora UFABC” e ao “FICA-SP de
Capoeira Angola”, que são entidades que se relacionam com Cultura, e sobre as outras duas
entidades “Grupo de Estudos em Agroecologia Manacá” e “Coletivo de Consumo Rural Urbano
Solidariedade Orgânica”, houve dúvidas se são caracterizadas como atividades culturais. Após
discussão o Comitê concluiu que as duas entidades em questão possuem características
empreendedoras, deste modo, indica que os pedidos de reconhecimento sejam feitos à Agência
de Inovação. Prof. Daniel finaliza informando que a ProEC apoiará as entidades: “Clube de
Anime UFABC”, “Sonora UFABC” e “FICA-SP de Capoeira Angola”. Gloria ressalta que este
reconhecimento é válido por um ano e ao final deste período as entidades devem apresentar um
relatório para que a ProEC verifique se haverá prorrogação do reconhecimento ou não. Em
seguida, Gloria informa que aconteceu semana passada o evento “UFABC para todos” e que
recebemos cerca de 6.500 visitantes, comentando que este ano faixas sobre o evento foram
afixadas ao redor da Universidade no sentido de atrair o público do entorno da UFABC.
Comenta que houve uma “Sala Vip” na qual os professores que acompanhavam as escolas foram
recepcionados, e nesta sala aconteceram debates sobre a Universidade entre outros e que houve a
participação do Prof. Alexandre Kihara e do Prof. Wagner Alves Carvalho (ambos da ProPG).
Menciona que ocorreram palestras da Escola Preparatória (EP) e da PROAP, e ressalta como
destaque do evento, o projeto do Prof. Mario Minami. Informa também que neste ano foram
mobilizados e treinados pela equipe da ProEC 142 voluntários e 6 bolsistas para o evento. Prof.
Daniel menciona que o último informe da PROEC é sobre o Conselho Editorial e como a Editora
está sob responsabilidade da PROEC, aprovamos recentemente seu regimento, e menciona que
está em curso um edital específico para publicação de materiais didáticos. Salienta que foi
enviada uma CI da Editora à ProEC realizando sua leitura conforme segue: “Informa-se que a
área do Conselho Editorial de Matemática e Ciências da Computação encontra-se sem nenhuma
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representação de membros, pois o Prof. Dr. Rodrigo Hausen, que era o único representante dessa
área, solicitou seu desligamento em 24 de agosto de 2016. Informa-se ainda que a Editora
encontra-se em processo de avaliação do Edital 002/2016 (edital destinado a obras didático
pedagógicas voltadas para o Projeto Pedagógico da UFABC), e que a referida área possui uma
submissão de original enviada para análise. Assim, não há professor da área para fazer a
avaliação ou para fornecer indicação de nomes de pareceristas externos que a façam. Comunicase que, diante do quadro apresentado, os convites para avaliação serão destinados a pareceristas
externos mediante análise de CV Lattes e que a avaliação dependerá do aceite destes
professores.”. Prof. Daniel comenta que nos últimos meses críticas contra a Editora e
questionamentos sobre a lisura de seus processos foram disparados por um autor cuja obra não
foi contemplada no edital, justamente da área da matemática e computação, motivo pelo qual os
representantes da área pediram desligamento. Informa que a coordenação da Editora tentou
contato com alguns professores do CMCC e que estes não se dispuseram a ser avaliadores, deste
modo, como caso omisso, foi adotado o procedimento de solicitar parecer a avaliadores externos
a partir de uma análise de CV Lattes. Prof. Daniel consulta o Comitê sobre sugestões de
encaminhamento ou alguma ponderação referente ao assunto. A conselheira Dalila questiona se
realizaram consulta à comunidade interna da UFABC sobre o tema e Prof. Daniel responde que
sim e que não houve nenhuma manifestação de interesse. Prof. Daniel cita que será apresentado
ao CEC outro caso, de outra área que terá eleição e o edital publicado para a referida eleição pela
Editora não previu qual seu colégio eleitoral, desta maneira, o CEC decidirá como caso omisso.
Ouvidas todas as sugestões, foi decidido pelo Comitê que a ProEC realizará comunicado sobre o
ocorrido no mesmo canal em que ocorreram as críticas, informando que o assunto foi
referendado pelo CEC e consultando se há interessados em compor o referido Conselho
Editorial. Logo após, foram relatados os informes dos membros do CEC, em que a Conselheira
Regina Helena traz, a pedido de uma colega, uma questão para o CEC em relação à forma de
submissão dos processos neste ano, realizando a leitura do e-mail enviado pela referida colega.
Ela relata insatisfação com o sistema adotado para submissão de projetos pelo SIGA no edital
atual e que durante a submissão de seu projeto no sistema, desistiu, e alega que outros colegas
também desistiram, pois apresentaram dificuldades em adaptar seus projetos já existentes e em
andamento ao sistema burocrático de submissão e que devido a isso, houve redução no número
de processos submetidos para 2017 em relação aos de 2016, presumindo que isto ocorreu devido
a problemas com o sistema. Gloria ressalta que a equipe da ProEC teve o cuidado de entender o
funcionamento do sistema e de elaborar uma cartilha com “passo-a-passo” para os usuários, e
que a servidora Sandra (ProEC/DEDIC) permaneceu disponível até às 23h00 do último dia de
submissão de propostas, oferecendo suporte para os proponentes e informa também, que toda a
equipe da ProEC foi mobilizada para ajudá-los. Gloria menciona que muitos proponentes
tiveram dificuldades no processo de submissão de propostas, pois se trata de um sistema novo e
salienta que todas as modalidades existentes na ProEC serão implementadas no SIGA (fluxo
contínuo, registro de ações de extensão, etc.). A pedido do Prof. Daniel, Prof.ª Regina ficou
responsável em verificar se a remetente do e-mail autoriza sua identificação ou, caso ela prefira,
entre em contato diretamente com a ProEC para relatar sua dificuldade. Prof. Daniel ressalta a
importância de a PROEC conhecer a situação mencionada, pois é a primeira vez que o sistema
SIGA é utilizado para submissão de propostas sendo importante conhecer em detalhes as
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dificuldades para realizar as devidas correções. Em seguida, a pedido dos proponentes, Prof.
Daniel inicia a ordem do dia com o item da pauta “Aprovação do Projeto do Coro da UFABC”.
Prof. Daniel lembra que aproximadamente há um ano, o CEC aprovou a transformação do Coro
em projeto institucional de modo que não necessitassem mais concorrer ao edital de Cultura,
porém haveria o acompanhamento do referido projeto. Em seguida, Prof.ª Ana Carolina
apresenta o projeto e após discussão e esclarecimentos, foi aprovada pelo Comitê a continuação
do projeto com o orçamento a definir (dependendo do aporte orçamentário da ProEC em 2017), e
com reforço na divulgação do projeto para a comunidade externa realizada pela DPAG da
ProEC. O CEC deliberou também, pautar na sessão ordinária do início do próximo ano, uma
discussão sobre qual a periodicidade e a forma adequada da contratação de regentes, verificando
se deverá haver manutenção, substituição ou ampliação de contratados para regência. A seguir,
iniciou-se a discussão sobre a aprovação do projeto PRONERA (Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária). Prof. Daniel apresenta o projeto salientando que se trata de um
curso oferecido por meio do Pronera, e comenta a existência de um decreto presidencial que
autoriza a realização de ações de formação para comunidades do campo e nesse sentido, explica
que um grupo da sociedade organizada e da Escola Nacional Florestan Fernandes procurou a
UFABC (curso de Relações Internacionais) pleiteando a abertura de um curso de formação no
campo. Esclareceu que este curso não ocorrerá na UFABC, que se trata de uma ação de extensão
e haverá a abertura de uma única turma, não sendo um curso continuado, e que ao seu final
oferece diploma de graduação aos cursistas. Diante da procura deste grupo, a coordenação do
Bacharelado de Relações Internacionais acionou a Vice-Reitoria, que identificou ser mais
adequado tramitar esta ação dentro da Universidade por meio da ProEC e não da ProGRAD,
devido a este curso não ser continuado, sendo deste modo, desnecessário levar sua criação à
apreciação do ConsUNI e ConsEPE. Dado esse entendimento, a proposta foi elaborada por um
grupo de professores do BRI, tramitou no Conselho do CECS sendo aprovada e encaminhada
para aprovação do CEC. Prof. Daniel ressalta que este projeto não gera carga didática para
docentes, pois há pagamento de bolsas e será desenvolvido com recursos específicos (caso sejam
disponibilizados). Devido ao teor do projeto, Prof. Mario Minami sugere solicitar uma relatoria a
um professor da área de planejamento territorial e urbano. Conselheira Mara ressalta a
necessidade de um relatório da CG, pois se trata de curso de graduação. Conselheira Lilian
destaca que o projeto necessita de revisões como datas, ajustes de escrita, etc. e Prof. Daniel
informa que orientações técnicas sobre o projeto serão solicitadas à Divisão de Extensão e
Divulgação Científica da ProEC. O Comitê deliberou que serão solicitados pareceres à
ProGRAD e à coordenação do curso de planejamento territorial, e se favoráveis, serão enviados
para apreciação dos membros do CEC, caso todos concordem com os pareceres, Prof. Daniel
Pansarelli fará a aprovação ad referendum. Após, Prof. Daniel passa para o item da pauta
“Aprovação do Programa Sabina” informando que a versão final do projeto foi disponibilizada
ao CEC, esclarecendo que se trata de um projeto com aprovação jurídica da UFABC, tanto da
procuradoria jurídica quanto da CPCo, e que possui parecer favorável da FUNDEP, e informa
que está em análise pelo setor jurídico da Prefeitura de Santo André. Faz uma breve apresentação
sobre a Sabina e sobre o projeto e após esclarecimentos, comenta que a Secretaria de Educação
deu previsão de assinatura do termo em outubro de 2016 com validade de um ano, sendo
renovável por até 60 meses. Prof. Daniel esclarece que após a assinatura do contrato e demais
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passos, haverá chamada pública para docentes e TAs que almejem propor novas atividades para
a Sabina. O programa foi aprovado por unanimidade pelo Comitê. A seguir, Prof. Daniel passa
para o item “Aprovação da ata de reunião referente à IV sessão ordinária do Comitê de Extensão
e Cultura”. A referida ata foi aprovada por unanimidade pelo Comitê. Nada mais havendo a
declarar, o Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Prof. Daniel Pansarelli deu por encerrada a reunião,
da qual eu Renata Rodrigues Sena Nogueira, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por
todos os presentes.

Renata Rodrigues Sena Nogueira
Assistente em Administração - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Prof. Daniel Pansarelli
Pró-Reitor de Extensão e Cultura
Presidente do Comitê de Extensão e Cultura

