MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Fundação Universidade Federal do ABC
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Av. dos Estados, 5001 · Bairro Bangu · Santo André - SP
CEP 09210-580 · Fone: (11) 3356-7281
proec@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 28 de Janeiro de
2016, às 14h00, 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)
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-reitor Adjunto da Pró-reitoria de Extensão)
Dalila Teles Veras (Comunidade)
Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAP)
Júlio Cesar Mendonça (Comunidade)
Kelly Cristina Moreira Ferreira (Extensão)
Mara Lúcia Almeida Silva (TA)
Maria Cecília Leonal Gomes dos Reis (BCH)
Mário Minami (CECS)
Pedro Galli Mercadante (BCT)
Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC)
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG).

Convidado
Glória Maria Merola de Oliveira
Informes da Pró-reitoria de Extensão:
•

•
•

•

39º Reunião do Fórum Nacional de Pró-reitores – 39º FORPROEX - Será realizado de
11 a 14 de maio na UFABC. A PROEC, junto com a presidência do FORPROEX, está
trabalhando elaboração da programação deste encontro e oportunamente será divulgada para
a comunidade.
II CONEXÃO 2016 – Será realizado na mesma ocasião do 39º FORPROEX. Todos os
extensionistas que realizaram atividades de extensão e cultura terão oportunidade de
apresentar os resultados dos seus trabalhos.
Desligamento do CEU de representantes discentes da graduação – Representantes
discentes Leonardo Cardoso Arcangeles e seu substituto Afonso Henrique dos Santos Silva
faltaram em mais de 3 reuniões sem justificativa. De acordo com a Resolução de Criação do
CEU é preciso desliga-los e abrir uma nova eleição.
Apresentação do novo membro no CEU – Foi apresentado o Prof. Júlio Mendonça,
membro do CEU pela Comunidade

Informes dos conselheiros
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•

Conselheira Dalila informa que nas redes sociais há uma campanha para que um importante
patrimônio histórico da região, a antiga Fábrica de Sal de Ribeirão Pires, não seja vendido.
Na próxima semana, na Câmara de Vereadores, será a votada a venda deste terreno. O
serviço de Patrimônio Histórico está convocando a população para comparecer à Câmara e há
também um abaixo assinado para preservação deste patrimônio.

Ordem do dia:

− Item 1 - Apreciação da atualização do Projeto Pedagógico do Curso de Especialização
em Ciência e Tecnologia, modalidade a distância, para encaminhamento aos
Conselhos Superiores. O presidente do CEU, contextualizou aos membros presentes a
deliberação do ConsEPE referente a alteração do Projeto Pedagógico do Curso de
Especialização em Ciência e Tecnologia, modalidade a distância e solicitou ao
Conselheiro Mário Minami que apresentasse o seu relato referente à proposta. Após a
apresentação do relato convidou a demandante para considerações abrindo em seguida
para discussão aos Conselheiros. Finalizadas as discussões, a demandante acatou todas as
propostas de alteração indicadas no relato, exceto no que tange a sugestão de que pelo
menos uma das disciplinas: Desenvolvimento e Aprendizagem, Psicologia Cognitiva,
Introdução à Neurociência ou Introdução à Psicolinguistica; ou outra, com ementa
equivalente, integre a grade de oferta regular da especialização, com a devida adequação
da Carga Horária para 30 hs/aula. Colocado em votação, o Comitê aprova, por 8 votos
favoráveis, uma abstenção e nenhum contrário, que o projeto do curso está adequado ao
público alvo indicado, sem que seja necessário incluir as disciplinas propostas pelo
relator como obrigatórias. Fica mantida a adequação do curso, tendo como público-alvo
professores do Ensino Fundamental das séries iniciais e finais, e Ensino Médio com a
possibilidade de algumas disciplinas sugeridas pelo relator serem oferecidas dentro dos
20% da carga horária proposta do curso.
− Item 2 - Apreciação da proposta de oferta do Curso de Especialização em Ciência e
Tecnologia, modalidade a distância, para a Prefeitura de Santo André. Foi proposta
uma aprovação condicional: em sendo aprovado a alteração do Projeto Pedagógico do
referido curso de especialização pelo ConsEPE e outras eventuais instâncias demandadas
por este, o CEU se manifesta favorável ao oferecimento do curso à Prefeitura da Santo
André. A proposta foi aprovada por unanimidade.
−

Item 3 – Minuta de alteração da Resolução de instituição do Comitê de Extensão
Universitária – CEU. O presidente do CEU contextualizou a proposta pautada e os
Conselheiros iniciaram a análise do documento. Devido ao adiantado da hora optou-se
pela continuidade da discussão na próxima reunião.
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1) Item 4 – Aprovação das atas de reunião do Comitê de Extensão Universitária: III
sessão ordinária - supressão do nome do Prof. Daniel Pansarelli; IV sessão ordinária onde se lê “Fórum de Cultura do ABC” leia-se “Fórum Permanente de Debates Culturais
do ABC”; V sessão ordinária e continuação - nenhuma alteração; Sessão
extraordinária de 03/12/2015 - nenhuma alteração. Aprovadas 8 votos a favor e 4
abstenções.
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