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Pró Reitoria de Extensão
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Ata da reunião da III sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às quatorze
horas do dia quatorze de julho de dois mil e quatorze, na sala 002-0, piso térreo - Bloco A Campus Santo André. A reunião foi presidida por Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de Extensão da
Universidade Federal do ABC) e contou com a presença do (a) Ana Nice Martins de Carvalho
(Comunidade), Anna Carolina Pires Fournier (Pós-graduação), Cibele Biondo (CCNH), Dalila Teres
Veras (Comunidade), Danielle Romana B. Silva (Graduação), Elias Ferreira Tavares (Extensão),
Lúcia Regina H. Rodrigues Franco (ProEx), Paula Ayako Tiba (BCT), Everaldo Carlos Venâncio
(ProPes), Luís Roberto de Paula (BC&H), Carla Cristiane Paz Felix (ProAp) e Tálita Roberto
D’Arruda (ProPG). Dando início a reunião, Daniel Pansarelli relatou os informes da Pró-Reitoria de
Extensão em que salientou sobre o cancelamento do projeto “Desenvolvimento e Consolidação da
Participação da UFABC na Região do Grande ABC: Uma Iniciativa para Aumentar a Penetração no
Contexto Socioeconômico”, do Prof. Herlander da Mata Fernandes Lima, que havia sido aprovado
no edital anterior. Um segundo informe, que foi sugerido como tema da pauta, diz respeito a outro
projeto aprovado no edital de ações extensionistas anterior, que são os cursos de idiomas, em que
estão sendo oferecidas vagas de alemão sem gerar nenhum ônus adicional para a Universidade, visto
que recebemos um aporte financeiro da Capes no contexto de internacionalização do Governo
Federal. Foi informado que nós submetemos ao ProExt, quinze propostas entre programas e projetos,
que foram aprovadas na reunião anterior, destas, nove receberam nota superior à nota mínima para
concorrer à verba e, estamos aguardando o resultado final, que já deveria ter sido publicado pelo
Ministério da Educação, de quais destas propostas serão contempladas com recursos financeiros.
Outro informe que foi sugerido como tema de pauta, diz respeito a uma verba que existe destinada à
Universidade para alguns cursos específicos de formação para educação básica, é uma verba que é
gerida pelo “Comitê Gestor de Formação Inicial e Continuada de Professores de Educação Básica”
que lida com as licenciaturas da Universidade e também com a formação de professores. Informou-se
que uma proposta enviada ao Ministério da Educação, foi aprovada e que existe uma segunda
proposta que pediram alterações muito sutis e que provavelmente será aprovada nos próximos dias.
Logo após, foram relatados os informes dos membros do Comitê, em que se informou que o projeto
da feira de livros na UFABC foi pré-aprovado pela Fundação Biblioteca Nacional e passamos para a
segunda etapa, onde estamos aguardando a aprovação definitiva. Também se citou o plano de cultura
da UFABC, que já está sendo elaborada uma minuta para ser apresentada ao CEU. Informou-se que o
edital da cultura será publicado em breve no site da ProEx, após alguns ajustes e aprovação. Foi
comentada a necessidade de maior transparência no site da Proex, como a publicação da relação de
membros do CEU, de documentos como atas, de itens aprovados, entre outros, salientando a
importância de remodelar o site. Foi informado que já existe um modelo de proposta visual em PDF
do novo site da ProEx, que é mais objetivo, e que iremos disponibilizá-lo para os conselheiros
avaliarem e opinarem. Citou-se que foi realizado um projeto de chamada pública dos docentes para
organização de dois livros escritos por alunos de pós-graduação, junto a seus orientadores, e as
propostas serão analisadas por um comitê. Informou-se também que, no próximo dia 17, quinta-feira,
às 18:30h, haverá uma reunião no espaço Celso Daniel para avaliação dos sete anos do Fórum Social
do ABCDMRR, e a participação da UFABC seria de grande importância. Logo após, se iniciou a
apresentação da ordem do dia para aprovação do Edital de chamada para inscrição de Proposta de
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Ação Extensionista para 2015 - PAE 2015 (Edital ProEx 014/2014). O edital foi apresentado,
salientando que a proposta orçamentária da ProEx este ano, é mais substancial do que a do ano
passado, e também que está sendo proposto um trâmite diferenciado de aprovação dos projetos, em
que todas as propostas serão avaliadas por dois pareceristas. Cada proposta receberá uma avaliação
técnica da equipe da ProEx para poder informar ao CEU se a proposta é viável ou não do ponto de
vista burocrático. Salientou-se que os membros do CEU são, além de pareceristas, relatores das
propostas. Foi decidido que, caso existam muitas propostas, sejam estabelecidos critérios de
classificação pelo CEU. Após discussão sobre fluxo contínuo, foi deliberado que todas as propostas
de nível três que forem apresentadas após a publicação do edital, serão submetidas a parecer antes de
serem remetidas ao CEU. O edital em questão foi considerado aprovado pelos membros do comitê.
Foi comentado que está sendo elaborado um edital de fomento à cultura, sendo necessária sua
apresentação por e-mail aos membros do CEU, em que será determinado um prazo para que os
membros se pronunciem, sendo considerado aprovado caso ninguém se manifeste. Em seguida,
foram apresentadas as atas de reunião da I e II Sessões Ordinárias do CEU, e ambas foram aprovadas
pelo comitê, sendo solicitada a publicação no site da ProEx. Apresentou-se a proposta de fluxo
contínuo “Criação de coletivos de consumo na UFABC e Associação Oeste de Diadema” do
Prof. José Paulo Guedes Pinto, tal proposta foi aprovada pelo comitê na íntegra. Em seguida,
apresentou-se a proposta “Seiva em Pauta” da Prof. Simone Rodrigues de Freitas, que foi
aprovada pelo comitê com ressalvas, em que haveria apenas um bolsista. Após discussão sobre a
“lista de espera” de propostas anteriores, foi explicado que as propostas não contempladas
anteriormente serão consideradas desclassificadas, podendo ser enviadas posteriormente para o fluxo
contínuo. Foi apresentado o projeto sobre os cursos de idiomas e ressaltado que a ProEx irá realizar a
certificação, cabendo à Assessoria de Relações Internacionais (ARI), o planejamento, a gestão, a
oferta e o custeio dos cursos. Foi apresentada também, a minuta de Resolução proposta pela ARI,
que define as responsabilidades para oferta de cursos de idiomas na UFABC, que foi aprovada pelo
comitê. Após apresentação sobre o ComFor, foi proposta ao CEU uma resolução que atribui ao
ComFor a responsabilidade de oferecer os cursos especificamente promovidos no âmbito do Renafor,
nas seguintes condições: O CEU será informado a cada curso aprovado e da aprovação pelo MEC e
anualmente o ComFor encaminhará relatório com os cursos aprovados e o planejamento de cursos
para o ano subsequente para o comitê. A resolução foi considerada aprovada pelo CEU. Nada mais
havendo a declarar, o Pró-Reitor de Extensão Daniel Pansarelli deu por encerrada a reunião, da qual
eu Renata Rodrigues Sena, lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes.
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Assistente Administrativo – Pro Reitoria de Extensão

Prof. Daniel Pansarelli
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