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

horas e trinta minutos do dia doze de dezembro de dois mil e quatorze, na sala 110-0, 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 (Comunidade), Anna Carolina Pires Fournier (Pós-Graduação), Dalila Teres Veras 5 
(Comunidade), Elias Ferreira Tavares (Extensão), Gustavo Adolfo Galati de Oliveira (ProAp), Luiz 6 
de Siqueira Martins Filho (CECS), Fernanda Dias da Silva (CCNH), Maria Beatriz Fagundes 7 
(ProPes), Tálita Roberta D’Arruda (ProPG) e Everaldo Carlos Venâncio (ProPes). Dando início à 8 

reunião, Daniel Pansarelli relatou os informes da Pró-Reitoria de Extensão salientando que de 9 

acordo com as Resoluções do ConsUni nº 45 e nº 81 e a Portaria da Proex nº 01, de 17 de janeiro 10 

de 2013, alguns membros do Comitê de Extensão Universitária terão seus mandatos vencidos em 11 

janeiro de 2015. Informou-se que a Pró-Reitoria de Extensão já procedeu com o processo 12 

eleitoral, apresentando a dinâmica da eleição. Informou-se também que foi estabelecida a 13 

portaria nº 006 de 10 de novembro de 2014, que institui a Comissão Eleitoral para realização de 14 

eleições de representantes docentes, discentes e técnicos administrativos para o CEU. 15 

Apresentou-se o cronograma, as chapas e o resultado final da eleição, informando que em janeiro 16 

de 2015 iremos publicar as portarias de nomeação dos membros do CEU. Daniel Pansarelli fez 17 

um agradecimento pela colaboração dos membros do CEU que terão seus mandatos findos. 18 

Informou-se que o ConsUni aprovou recentemente a resolução nº 144, de 04 de dezembro de 19 

2014, que delega  competências  às  Comissões,  Comitês  e Conselhos Setoriais da UFABC, 20 

permitindo ao CEU deliberar em caráter terminativo sobre os assuntos pertinentes a Extensão 21 

Universitária. Comentou-se que a ProEx sediará o 3° COPEX – Congresso Paulista de Extensão 22 

Universitária e o 1° Congresso de Extensão Universitária da UFABC, nos dias 26, 27 e 28 de 23 

maio de 2015. Outro informe é que em 2015 iremos realizar o “UFABC para todos” no mês de 24 

outubro, juntamente com a semana nacional de Ciência & Tecnologia. Logo após, iniciou-se a 25 

apresentação da ordem do dia para apresentação e apreciação do projeto a ser submetido ao 26 

edital “Mais Cultura nas Universidades” do Ministério da Cultura (MinC).  Apresentou-se 27 

sucintamente o edital, salientando que apenas as instituições federais de ensino superior podem 28 

concorrer a ele, submetendo um único projeto. Comentou-se que o prazo para submissão do 29 

projeto é até 10 de fevereiro, destacando que uma das exigências do edital é que a proposta seja 30 

apresentada e apreciada pelo Órgão Colegiado competente da Universidade, no caso o CEU. 31 

Foram admitidos comentários, sugestões e intervenções do Comitê para aperfeiçoamento do 32 

projeto. Iniciando a apresentação do projeto, informou-se que foi realizada uma consulta pública 33 

aberta à comunidade interna e aos interlocutores da UFABC que são externos a Universidade 34 

para submissão de propostas. Recebemos vinte e quatro propostas para o edital e após análise 35 

geral, decidiu-se que o conceito chave da proposta a ser submetida ao MinC seria “Formação 36 

Intercultural”. Através deste conceito chave fortaleceremos as políticas públicas, reconhecendo 37 

os movimentos sociais da região do ABC e promovendo a democracia cultural. Através deste 38 

eixo ampliaremos o apoio financeiro ao projeto de extensão “Cartografia Cultural” e também a 39 
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infraestrutura para receber as ações derivadas da parceria com o SESC. Com o conceito chave, 40 

também iremos difundir saberes e conhecimentos: reconhecendo saberes, contextualizando o 41 

conhecimento científico e discutindo o universalismo. Através deste eixo apoiaremos a proposta 42 

004/2014: ações de intercâmbio entre as escolas indígenas, rurais e a UFABC, projeto já em 43 

andamento com recursos do programa “Mais Cultura nas Escolas”. Apoiaremos também a 44 

proposta 008/2014, que é a instalação artística na UFABC desenvolvida com base nas pesquisas 45 

do grupo teatral de Santo André “As Fiandeiras” no acervo do Museu de Santo André e na 46 

Livraria Alpharrabio. A instalação resgata a memória do movimento operário no ABC, gerando 47 

material para futuras pesquisas nesta área. Através do conceito chave, reconheceremos sujeitos e 48 

atores, fortalecendo entidades e estimulando a emancipação. Dentro deste eixo apoiaremos o 49 

projeto 024/2014 “Festival Musical do ABC”, uma ação que envolve entidades estudantis e 50 

também a proposta 011/2014, Centro Cultural Alpharrabio e UFABC, criando um espaço mútuo 51 

de pesquisa cultural com estrutura adequada para receber práticas culturais. Também iremos 52 

estimular as práticas socioeducativas valorizando as múltiplas linguagens e as diferentes práticas 53 

pedagógicas, apoiando a proposta 012/2014: alfabetização audiovisual, que são oficinas práticas 54 

de audiovisual em parceria com a Escola Livre de Cinema. Dentro deste eixo também 55 

executaremos o projeto “Feira do Livro do ABC” que foi anteriormente apresentado ao MinC, 56 

propondo que a ação seja dirigida em parceria com a Biblioteca da UFABC. Ressaltou-se que 57 

para tudo isso ocorrer, deverá haver institucionalização da política cultural da UFABC através da 58 

implantação do plano de cultura da Universidade, e também estruturação física compatível 59 

através da criação de uma galeria de arte em São Bernardo do Campo e em Santo André, para 60 

receber os acervos dos museus da região, exposições fotográficas externas e internas. Após 61 

avaliação do Comitê, decidiu-se que as propostas deverão ser unificadas, havendo conexão entre 62 

elas, gerando um projeto coeso. O projeto em questão foi considerado aprovado pelo Comitê, 63 

desde que acatadas as alterações citadas. Logo após, iniciou-se a apresentação do recurso 64 

referente à proposta 004/2015 “Canto Coral”, impetrado pela proponente Mara Lúcia Almeida 65 

Silva que solicita obter acesso aos pareceres do CEU relativos à análise de seu projeto, a fim de 66 

verificar e assegurar a transparência e a imparcialidade do processo seletivo. Após discussão, o 67 

recurso foi considerado aprovado pelo Comitê, disponibilizando a proponente o acesso aos 68 

pareceres emitidos pelo Comitê, à ata e ao áudio da sessão do CEU que ocorreram as 69 

deliberações referentes à proposta em questão. Deliberou-se que todos os pareceres redigidos por 70 

membros do CEU serão divulgados e os redigidos por colaboradores externos ao CEU serão 71 

divulgados e referendados pelo Comitê. Após, iniciou-se a apresentação de “Ad Referendum” 72 

para aprovação do Comitê, em que o primeiro refere-se ao curso intitulado “Curso Realidade 73 

Cultural Brasileira: Memorial da Identidade Nacional”, submetido pelo Prof. Igor Fuser. O 74 

segundo refere-se às propostas intituladas “Curso de Francês Presencial” e “Curso de Língua 75 

Portuguesa para Estrangeiros”, ambas submetidas pelo Prof. Carlos Kamienski. Todos os “Ad 76 

Referendum” em questão foram aprovados pelo CEU. Iniciou-se uma nova sessão de informes, 77 

comentado o lançamento do programa “Idiomas sem Fronteiras”, que possui os cursos de inglês 78 

e francês disponíveis, e outros cursos estão em fase de elaboração. Houve reconhecimento 79 

público à equipe de cultura e à divisão administrativa pela realização da consultoria para 80 

inauguração do projeto acústico do teatro. Comentou-se que construímos juntamente com a Pró-81 

Reitoria de Administração, uma formulação que nos permitirá indicar especificamente qual é o 82 
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regente apropriado para execução do projeto 002/2015 “Coral da UFABC”. Informou-se que na 83 

próxima terça-feira, dezesseis de dezembro de dois mil e quatorze, às nove horas e trinta 84 

minutos, na sala quatro, piso térreo do Bloco A, ocorrerá a plenária da Pró-Reitoria de Extensão, 85 

em que os servidores da Proex se reunirão para realizar uma avaliação da atual gestão e do 86 

Comitê, sendo os membros do CEU convidados a participar. Outro informe foi que, de acordo 87 

com o último relatório recebido pela Proex, conseguimos executar mais de 180% (cento e oitenta 88 

por cento) do orçamento planejado para 2014. Em seguida, foi exposta a proposta intitulada 89 

“Curso de Especialização para a formação continuada de professores nas áreas de Ciências e 90 

Química”, um curso de modalidade a distância, proposto e aprovado pelo Conselho do Centro de 91 

Ciências Naturais e Humanas (CCNH).  Após discussão e esclarecimentos sobre o curso, o 92 

Comitê recomendou sua aprovação e envio aos Conselhos superiores. Logo após, foram 93 

apresentadas as atas de reunião da IV e V Sessões Ordinárias do CEU, sendo solicitada a 94 

correção na ata da V sessão, onde se lê “Tálita Roberto D’Arruda (ProPg)”, lê-se “Tálita Roberta 95 

D’Arruda (ProPg). Devido a ausência de alguns membros nas sessões anteriores, abstiveram-se 96 

da aprovação da ata da IV sessão: Ana Nice Martins de Carvalho (comunidade), Gustavo A. 97 

Galati (ProAp), Luiz de Siqueira Martins Filho (CECS), Fernanda Dias da Silva (CCNH), Tálita 98 

Roberta D’Arruda (ProPg) e Everaldo Carlos Venâncio (ProPes). Abstiveram-se da aprovação da 99 

ata da V sessão os membros: Anna Carolina Pires Fournier (Pós-Graduação), Luiz de Siqueira 100 

Martins Filho (CECS), Fernanda Dias da Silva (CCNH) e Maria Beatriz Fagundes (ProPes). 101 

Ambas as atas foram consideradas aprovadas pelo restante do Comitê. Ao fim da sessão, Daniel 102 

Pansarelli consultou o Comitê sobre como proceder com a apresentação de seu projeto de 103 

extensão “Provocações Filosóficas”, que foi avaliado e contemplado no ano anterior a sua 104 

nomeação como Pró-Reitor de Extensão, o que o impede de apresentá-lo atualmente devido às 105 

exigências do Edital PAE. Orientou-se que o projeto seja encaminhado ao fluxo contínuo e que o 106 

proponente se ausente da sessão no momento da apreciação pelo CEU, com possibilidade de 107 

aprovação mediante disponibilidade de recursos. Nada mais havendo a declarar, o Pró-Reitor de 108 
Extensão Daniel Pansarelli deu por encerrada a reunião, da qual eu Renata Rodrigues Sena Nogueira, 109 
lavrei a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os presentes. 110 
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