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Sinopse da V Sessão Ordinária do Comitê de Extensão e Cultura 

 

Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes na pauta da V sessão ordinária do 

Comitê de Extensão e Cultura (CEC) da Universidade Federal do ABC, realizada no dia 05 de 

outubro de 2016, às 14h00, na sala 002-0, no piso térreo do Bloco A da Universidade Federal do 

ABC (UFABC). 

 

Presentes: 

Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão e Cultura - Presidente), Adalberto Mantovani 

Martiniano de Azevedo (Pró-Reitor Adjunto de Extensão e Cultura), 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 (Pós-Graduação). 

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). 

 

Informes da Pró-Reitoria de Extensão: 

1. Informou-se que está em andamento o processo eleitoral dos novos representantes do Comitê 

de Extensão e Cultura e 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. Foram apresentadas as informações sobre o andamento do referido 

processo eleitoral. 

  

2. Informou-se 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. Foram apresentadas as informações sobre o andamento das avaliações das propostas e 

também sobre as comissões de avaliação. Informou-se também que as comissões farão o 

ranqueamento das propostas para posteriormente o CEC referendar o resultado. Ressaltou-se que 
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devido à previsão do corte orçamentário em 2017, e em conformidade com os editais, a 

aprovação das propostas será realizada de acordo com a disponibilidade orçamentária, deste 

modo, poderá haver maior restrição na indicação das ações de Cultura e Extensão que receberão 

aporte.  

 

3.  Informou-se que após uma reunião entre o FORPROEX e a Secretaria de Educação Superior 

do MEC (SESU) que ocorreu recentemente, a SESU-MEC se comprometeu em lançar este mês o 

Edital PROEXT com valor total de R$65.000.000,00 para projetos e programas novos. 

 

4.  Houve consulta ao CEC sobre o reconhecimento institucional de Entidades Culturais e após 

discussão o Comitê concluiu que as entidades “Grupo de Estudos em Agroecologia Manacá” e 

“Coletivo de Consumo Rural Urbano Solidariedade Orgânica” possuem características 

empreendedoras, deste modo, indicou-se que os pedidos de reconhecimento fossem feitos à 

Agência de Inovação e que a ProEC apoiará as entidades: “Clube de Anime UFABC”, “Sonora 

UFABC” e “FICA-SP de Capoeira Angola”. 

 

5.  Informou-se que recentemente ocorreu na Universidade o evento “UFABC para todos” e que 

recebemos cerca de 6.500 visitantes e neste ano foram mobilizados e treinados pela equipe da 

ProEC 142 voluntários e 6 bolsistas para o evento. 

 

6.  Informou-se que a Editora possui em curso um edital específico para publicação de materiais 

didáticos. Informou-se também que foi enviada uma CI da Editora à ProEC sobre a falta de 

representação da área Matemática e Ciências da Computação no Conselho Editorial e o CEC 

deliberou que a ProEC realizará um comunicado em canal específico sobre o assunto 

consultando se há interessados em compor o referido Conselho Editorial. 

 

Informes dos conselheiros: 

1. Informou-se sobre um e-mail enviado ao CEC em que uma remetente anônima relata 

insatisfação com o sistema adotado para submissão de projetos pelo SIGA no edital atual. A 

equipe da ProEC esclarece sobre os procedimentos realizados referentes ao sistema e que todas 

as modalidades existentes na ProEC serão implementadas no SIGA. Ressaltou-se 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 dificuldades 

para realizar as devidas correções, deste modo, solicitou-se contato com a remente para 

esclarecimentos e correções. 

 

Ordem do dia: 

1. Aprovação do Projeto PRONERA (Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária). 

Após esclarecimentos e discussão, 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.  
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2. Aprovação do Projeto Coro da UFABC. 

Após esclarecimentos e discussão, 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. Será pautada 

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. 

 

3. Aprovação do Programa Sabina. 

Após esclarecimentos o programa foi aprovado por unanimidade pelo Comitê. 

 

4. Aprovação da ata de reunião referente a IV sessão ordinária do Comitê de Extensão e 

Cultura. 
A ata foi aprovada por unanimidade pelo Comitê. 

 

 


