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Ata da Reunião da I Sessão Ordinária do Comitê de Extensão Universitária - Pró Reitoria 

de Extensão 

 

Ata da reunião da I sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada às nove horas 1 

e trinta minutos do dia vinte e quatro de março de dois mil e quatorze, na Sala 109-0, 1º andar - 2 

Bloco A - Campus Santo André. A reunião foi presidida por Daniel Pansarelli (Pró-Reitor de 3 

Extensão da Universidade Federal do ABC) e contou com a presença do (a) Ana Nice Martins de 4 
Carvalho, Dalila Teres Veras (Comunidade), Danielle Romana B. Silva (Graduação), Elias Ferreira 5 
Tavares (Extensão), Paula Ayako Tiba (BCT), Fernanda Dias da Silva, Carla Cristiane Paz Felix 6 
(ProAp), Maria Beatriz Fagundes (ProPes), Tálita Roberto D’Arruda (ProPG) e Pieter Willem 7 
Westera (CCNH). Dando início a reunião, Daniel Pansarelli relatou os informes da Pró-Reitoria de 8 
Extensão comentando que na última reunião do ConsEPE, o Reitor apresentou uma nova sistemática 9 
de elaboração de atas, em que sejam produzidas de forma mais simples, evitando muitos detalhes, e 10 
que ficará disponível, na pasta pública, a gravação das reuniões na íntegra. Citou-se o evento 11 
“UFABC para todos”, que acontece todo ano para divulgar a Universidade para alunos de escolas de 12 
ensino médio, e irá acontecer nos dias vinte oito e vinte e nove de maio em São Bernardo, deixando 13 
um convite para participação e/ou elaboração do evento para todos os interessados. Foi informado 14 
que hoje, o obstáculo que mais afeta a ProEx é a falta de servidores, e o orçamento que também não é 15 
grande, por isso, no momento, não conseguimos atender mais projetos e ações extensionistas, e que a 16 
equipe está recebendo um pequeno suplemento de novos servidores que ajudarão nas atividades. 17 
Comentou-se que está aberto o edital da ProExt, que é uma linha de financiamento do Governo 18 
Federal, para ações de extensão, e para que estas ações sejam submetidas, devem passar por uma 19 
avaliação de um comitê (CEU). Foi informado que, após uma discussão com a reitoria, houve 20 
recepção de uma proposta, em que ao longo desta gestão, a Pró-Reitoria de Extensão se tornará Pró-21 
Reitoria de Extensão e Cultura. Salientou-se a importância da definição de um calendário para as 22 
reuniões do CEU, que devem ocorrer mensalmente. Foi sugerido que haja uma consulta prévia aos 23 
membros do CEU, através do Doodle, para definir qual o melhor dia e horário da semana para 24 
realização das reuniões. Após, se iniciou a apresentação da ordem do dia para aprovação dos Ad 25 
Referendum. Foi informado que a ProEx recebeu cinquenta e nove propostas, em que foram 26 
aprovadas, de acordo com o orçamento, trinta e duas delas. Destas, cinquenta e seis foram 27 
caracterizadas com mérito extensionista e três delas não possuíam tal mérito. Após o julgamento das 28 
propostas quanto ao mérito extensionista, as que foram agraciadas por este mérito, porém não 29 
dispunham de recursos orçamentários nem humanos para sua execução, foram reprovadas. Outro Ad 30 
Referendum diz respeito ao julgamento de recursos. Das propostas que não foram aprovadas, oito 31 
entraram com recurso, recorrendo à decisão ou pedindo reavaliação do parecer emitido. Outro, diz 32 
respeito ao aporte de diárias e passagens. Quando o edital foi lançado, havia uma verba para custear 33 
diárias e passagens muito pequena, onde, na gestão anterior da PROEX, houve negociação com a 34 
Pró-Reitoria de Planejamento, obtendo-se uma cota maior de orçamento para diárias e passagens. 35 
Outro diz respeito à aprovação de cursos de idiomas junto à assessoria de relações internacionais. 36 
Todos os Ad Referendum em questão foram aprovados. Referente às solicitações de recurso, a do 37 
Prof. Javier S. Acuña, sobre a proposta “Destreza Motriz e Malabares” e a do Prof. Pieter 38 

Westera, sobre a proposta “Ensino de Astronomia no Grande ABC”, foi deliberado que haja 39 

manutenção da decisão anterior, com a mesma justificativa dos demais recursos indeferidos. Quanto 40 

aos critérios para remanejamento de orçamento da ProEx, foi comentado que haverá elaboração 41 
do regimento do CEU e o da ProEx, com detalhes deste tema. Foi proposto para o conselho, 42 
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discussão sobre quais linhas de ação deverão ser prioritárias para esse tipo de aporte financeiro e que 43 
um relatório será apresentado ao CEU a cada sessão ordinária. Foi estabelecido, para este aporte 44 
financeiro, um percentual de 10% do orçamento da ProEx, e decidido que este aporte não poderá ser 45 
ultrapassado durante o ano. Foi decidido também, que uma das áreas prioritárias para receber esse 46 
aporte, é a área da cultura, salientando-se a necessidade de uma política mais regular de fomento 47 
desta área. Outra área prioritária é a de criar formas eficazes de divulgação científica para a 48 
comunidade não acadêmica. Outra área também prioritária é a de educação básica, em que é preciso 49 
que a Universidade avance mais em direção à capacitação de gestores escolares. Logo após, foram 50 
relatados os informes dos membros do Comitê de Extensão Universitária, em que foi sugerido que 51 
haja parceria com o Parque Sabina. Informaram também, que vamos a São Carlos, conhecer a USP, 52 
no “Centro de Divulgação científico Cultural”, que funciona como espécie de “Estação Ciência” para 53 
elaborar algo semelhante na UFABC. Foi realizado um convite, para o Terceiro Congresso das 54 
Metalúrgicas do ABC, de três a cinco de abril, no Sindicato. Foi informado também, que será 55 
realizado um Doodle para definir a data e horário da próxima reunião do CEU, que ocorrerá em 56 
aproximadamente um mês. Nada mais havendo a declarar, o Pró-Reitor de Extensão Daniel 57 
Pansarelli deu por encerrada a reunião, da qual eu Renata Rodrigues Sena, lavrei a presente ata, que 58 
foi lida e aprovada por todos os presentes. 59 
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