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Ata da reunião da V sessão ordinária do Comitê de Extensão Universitária, realizada as quatorze 1 

horas e trinta minutos do dia treze de outubro de dois mil e quatorze, na sala 213-0, 2º 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), Cibele Biondo (CCNH), Dalila Teres Veras (Comunidade), Danielle 5 

Romana B. Silva (Graduação), Elias Ferreira Tavares (Extensão), Gustavo A. Galati (ProAp), 6 

Lúcia Regina H. Rodrigues Franco (ProEx), Wesley Góis (BCT), Tálita Roberta D’Arruda 7 

(ProPg) e Everaldo Carlos Venâncio (ProPes). Dando início à reunião, Daniel Pansarelli relatou 8 

os informes da Pró-Reitoria de Extensão em que se informou que está começando hoje a Semana 9 

Nacional de Ciência & Tecnologia e, em São Bernardo do Campo, houve a abertura da Semana 10 

de Ciência, Tecnologia e Inovação do Grande ABC, em que sua organização foi protagonizada 11 

pela Agência de Inovação juntamente com a Agência de Desenvolvimento e com o Consórcio 12 

Intermunicipal. Comentou também que, iniciou-se, na UFABC, o Simpósio de Divulgação 13 

Científica, sendo os membros do CEU convidados a participar do evento. Outro informe é que a 14 

Divisão de Ações Extensionistas da ProEx, mudou-se para o 11º andar do Bloco B, e uma parte 15 

da equipe de Educação, que esta situada na Catequese, será remanejada para o Bloco A, nas 16 

próximas semanas. Não houve informes do CEU. Logo após, iniciou-se a apresentação da ordem 17 

do dia, informando que nove recursos foram impetrados a partir da divulgação do resultado 18 

parcial dos editais de ações extensionistas e de cultura. Em seguida, os recursos foram 19 

apresentados, em que se obteve o seguinte: Os recursos referentes às propostas 021/2015 20 

“DESIGUALDADE REGIONAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS”, do proponente Artur 21 

Zimerman e 036/2015 “PERSPECTIVAS DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO 22 

TERRITORIAL”, do proponente Angelo Marcos Queiros Prates, foram considerados aprovados, 23 

pois os proponentes explicitaram quais seriam os produtos extensionistas de seus projetos, 24 

conforme solicitado. No recurso referente à proposta 040/2015 “CICLO DE PROMOÇÃO DO 25 

CAMPO DE PÚBLICAS”, do proponente Vitor Emanuel Marchetti Ferraz Junior, realizaram 26 

uma série de revisões reduzindo o custo do projeto, sendo considerado aprovado pelo Comitê. O 27 

recurso referente à proposta 008/2015 “CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 28 

MULTIPLICADORES NO ENSINO DE BOTÂNICA”, da proponente Luciana Yukari Uehara, 29 

que formalizou sua saída do projeto devido seu pedido de exoneração, indicando sua co-30 

proponente para assumi-lo, foi considerado aprovado pelo Comitê. O recurso referente à 31 

proposta 005/2015 “JOGO EDUCATIVO PARA O APRENDIZADO DE ESPORTES 32 

PARALÍMPICOS PARA O PÚBLICO EM GERAL”, do proponente André Luiz Brandão, foi 33 

considerado aprovado, pois o proponente especificou o objeto da ação de seu projeto, que será 34 

executado mediante disponibilidade de recursos. O recurso referente à proposta 009/2015 35 

“FOTOGRAFIA DO NU”, do proponente André Eterovic, foi considerado reprovado, pois o 36 

proponente manteve a cobrança da taxa de inscrição e não apresentou argumentos que 37 

comprovassem o mérito extensionista da proposta, sendo recomendado a ele que a envie ao fluxo 38 

contínuo. No recurso referente à proposta 024/2015 “COLETIVO DE CONSUMO UFABC E 39 
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ASOCIAÇÃO OESTE”, do proponente José Paulo Guedes Pinto, foi questionado o corte de 40 

bolsas para o projeto, sendo o recurso considerado reprovado, mantendo-se a decisão anterior e, 41 

eventualmente, durante a execução do projeto, poderá haver um aporte de bolsas, mediante 42 

disponibilidade de recursos. No recurso referente à proposta 025/2015 “ASTROEM III - UMA 43 

PROPOSTA DE ENSINO DE MECÂNICA APLICADA INTEGRADA À ASTRONÁUTICA, 44 

À AERONÁUTICA E À ASTRONOMIA PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO E 45 

AMPLIANDO PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL II”, da proponente Cláudia 46 

Celeste Celestino de Paula Santos, foi solicitada uma atualização de orçamento referente à 47 

compra dos conjuntos LEGO, que foi aprovada pelo Comitê. Solicitou-se, também, recurso para 48 

compra de camisetas para os participantes do projeto, que foi reprovado devido não haver 49 

especificação do valor, podendo ser tratado como aporte, durante sua execução, caso haja 50 

necessidade e mediante disponibilidade de recursos. O recurso referente à proposta 039/2015 51 

“PLATAFORMA PARA CARTOGRAFIA COLABORATIVA DO SISTEMA 52 

SOCIOECOLÓGICO DO RIACHO GRANDE”, da proponente Simone Rodrigues de Freitas, 53 

foi considerado reprovado, pois não houve resolução do problema técnico referente à contratação 54 

da plataforma específica sem abertura do processo de licitação, mantendo a fragilidade do mérito 55 

extensionista. Em seguida, iniciou-se a discussão sobre as propostas do edital de cultura 56 

pendentes de aprovação e, dois membros do CEU apresentaram seus pareceres sobre as 57 

propostas, em que a Sra. Danielle Romana B. Silva (Graduação) relatou melhor avaliação sobre a 58 

proposta 004/2015 e a Sra. Dalila Teres Veras (Comunidade) sobre a 002/2015. Após discussão 59 

sobre as duas propostas, sugeriu-se uma votação em que se obteve o seguinte: três abstenções, 60 

um voto a favor da proposta 004/2015 “CANTO CORAL”, da proponente Maria Lúcia Almeida 61 

Silva, que foi considerada reprovada e, seis votos a favor da proposta 002/2015 “CORAL DA 62 

UFABC”, da proponente Ana Carolina Quirino Simões, que foi considerada aprovada pelos 63 

membros do CEU. Logo após, apresentou-se a minuta da Resolução do Comitê de Extensão 64 

Universitária nº 003, que regulamenta os procedimentos para pagamento de taxa de inscrição em 65 

eventos de extensão aos docentes e técnicos administrativos da UFABC, e foi sugerido ao 66 

Comitê, que seja publicada como Portaria da Pró-Reitoria de Extensão e, caso haja necessidade 67 

de alteração no teor do documento, o CEU será informado. A publicação desta Portaria foi 68 

aprovada pelo Comitê. Nada mais havendo a declarar, o Pró-Reitor de Extensão Daniel 69 

Pansarelli deu por encerrada a reunião, da qual eu, Renata Rodrigues Sena, lavrei a presente ata, 70 

que foi lida e aprovada por todos os presentes. 71 
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