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Sinopse da VI Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura
Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da VI sessão ordinária do
Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 30 de
novembro de 2016, às 14h00, na sala 312-1, Torre 1, 3º andar, Bloco A da Universidade Federal
do ABC (UFABC).
Presentes:
Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura - Presidente), Dalila Teres Veras
(Comunidade), Fernanda Dias da Silva (CCNH), Lilian Santos Leite Menezes (ProEC), Mara
Lúcia Almeida Silva (TA), Mario Minami (CECS), Alexandre Acácio de Andrade (BCT),
Regina Helena de Oliveira Lino Franchi (CMCC), Silvio Wenceslau Alves da Silva (ProAP),
Tálita Roberta D’Arruda (ProPG).
Membros com ausência justificada:
Adalberto Mantovani Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura da
Universidade Federal do ABC), Júlio Cesar Mendonça (Comunidade) e Maria Cecília Leonel
Gomes dos Reis (BCH).
Ausentes:
Marcela Sorelli Carneiro Ramos (ProPes) e Roberto Asano Junior (Pós-Graduação).
Convidados:
Nathália Vaccani C. dos Santos (Curso de EDH), Ana Maria Dietrich (Coordenadora do curso de
EDH), Gabriela Rufino Maruno (ProEC), Eduardo Scorzoni Ré (ProEC), Marcelo Ferreira
Schiavo (ProEC), Gloria Maria Merola de Oliveira (ProEC) e Kelly C. M. Ferreira (ProEC).
Apoio Administrativo:
Renata Rodrigues Sena Nogueira (PROEC).
Informes da Pró-Reitoria de Extensão:
1. Informou-se que ainda está em andamento o processo eleitoral dos novos representantes do
CEC. Houve problemas com o sistema de eleições do NTI e por esse motivo o período de
eleições foi prorrogado até 16/11/16. Não houve interposição de recursos quanto ao resultado
parcial da eleição e o resultado final foi publicado em 25/11/16. O resultado final da eleição foi
apresentado. Informou-se que o término do processo eleitoral dar-se-á com a publicação das
Portarias de nomeação em 20/01/2017.
2. Informou-se sobre conclusão do projeto de parceria entre a UFABC e a Sabina, que o contrato
foi formalmente assinado e que será publicada uma Portaria específica para tratar da
regulamentação e também da transparência nos critérios de seleção dos bolsistas desta ação.
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3. Informou-se que o movimento de ocupação da Reitoria não gerou conflitos nem prejuízos ao
patrimônio público, e que não causou interferência no cotidiano da Universidade.
Informes dos conselheiros:
Não há.
Ordem do dia:
1. Análise dos pedidos de reconsideração referentes ao resultado dos Editais PAAE
2017/PAAC 2017.
Após esclarecimentos e discussão, o Comitê deliberou: referente aos pedidos de reconsideração
das propostas “Desigualdade Social e as Políticas Públicas”, “Em busca das fronteiras do
pensamento: a sociedade civil formadora de opinião” e “Reformas do ensino e movimentos de
resistência: diálogos entre Brasil e América Latina” o CEC referenda o critério de não concessão
de diárias e passagens adotado pela Comissão de Avaliação, reiterando a avaliação feita pela
Comissão. Referente ao pedido de recurso da proposta “Empreendedorismo Sustentável” o CEC
referenda a decisão da Comissão de Avaliação e mantém o encaminhamento da proposta para a
Agência de Inovação (Inova). Sobre o pedido de recurso da proposta “IPT 2017 UFABC-Brasil”
o CEC referenda a decisão da Comissão de Avaliação e mantém o encaminhamento da proposta
para órgãos de pesquisa. Referente ao pedido de recurso da proposta “Memória dos Paladares:
valorização e visibilidade da população idosa em casas de repouso” o CEC referenda a decisão
da Comissão de Avaliação em função da aprovação de outra proposta que tem como foco o
mesmo público-alvo e considerando o cenário de restrição orçamentária. Referente ao pedido de
recurso da proposta “UFABC nas Escolas” o CEC referenda a decisão da Comissão de
Avaliação considerando o cenário de restrição orçamentária. A respeito do pedido de recurso da
proposta “ContemporARTES Coluna Vivendo Memórias no ABC”, o CEC referenda a decisão
da Comissão de Avaliação recomendando o encaminhamento da proposta à Editora da UFABC.
Referente ao pedido de recurso da proposta “Oficina de Criatividade e Empreendedorismo para
jovens de baixa renda”, o CEC referenda a decisão da Comissão de Avaliação considerando o
cenário de restrição orçamentária. Deliberou-se que em todos os casos a ProEC ficará disponível
para fornecer informações complementares e esclarecimentos.
2. Reavaliação do pedido de Registro de Ação de Extensão e Cultura: Entrevista para a
Revista Portos e Navios.
Após discussão e esclarecimentos, o Comitê conclui que a ação não se caracteriza como
Extensão pelos motivos anteriormente apontados pela ProEC, além do público-alvo da revista ser
especializado na mesma área do saber, deste modo o CEC considera o recurso indeferido.
3. Aprovação do projeto de Especialização do Curso de Educação em Direitos Humanos.
Após discussão e esclarecimentos, o CEC deliberou que e a aprovação do projeto dar-se-á
mediante a autorização do MEC referente à utilização do saldo financeiro do curso de
aperfeiçoamento para a realização do curso de especialização e que apreciará o projeto com as
alterações solicitadas na sessão do início de 2017, a tempo de ser pautado nos conselhos
superiores.
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4. Prorrogação da vigência do projeto: Geoprocessamento para o mapeamento do território
caiçara na Juréia.
Após discussão e esclarecimentos, o CEC concede a prorrogação do prazo de execução do
projeto sem prorrogação dos compromissos financeiros.
5. Aprovação da ata de reunião referente à V sessão ordinária do Comitê de Extensão e
Cultura.
A ata foi aprovada por unanimidade pelo Comitê.
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