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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO E

2

CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

3

REALIZADA EM 25 DE OUTUBRO DE 2018

4
5

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, nesta cidade de Sao

6

Paulo, à Rua Sena Madureira, 1500, no Anfiteatro do 4º Andar - Reitoria reuniram-se

7

os senhores membros do Conselho de Extensão e Cultura da UNIFESP, sob a

8

presidência de Raiane Patricia Severino Assumpcao. Estiveram presentes os membros:

9

Celso Takashi Yokomiso, Denise Stringhini, Flaminio de Oliveira Rangel, Hugo

10

Fernandes, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto, Magnus Regios Dias da Silva, Marco

11

Andre Ferreira Dias, Raiane Patricia Severino Assumpcao, Solange Guizilini, Suzan

12

Pantaroto de Vasconcellos, Sylvia Helena Souza da Silva Batista, Thais Cyrino de

13

Mello Forato. Justificaram ausência e não foram substituídos: Gabriel de Almeida

14

Arruda Felix, Gilmar Fernandes do Prado, Horacio Hideki Yanasse, Jose Lincoln

15

Menegildo Casselin, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus. Participaram da reunião

16

como convidados: Ana Carolina Costa da Silva, Claudia Fegadolli, Daina Goncalves

17

Silva, Fabiana Ruksenas Gianelli, Gilson Costa dos Santos, Lucilene Silva, Manuel

18

Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Raphael Antonio Dante Candio dos Santos, Yara

19

Ferreira Marques. Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência.

20

Professora Raiane Patricia Severino Assumpção iniciou a reunião com os Informes:

21

1) Apresentação dos novos membros no Conselho: Prof. Dr. Celso Takashi, novo

22

coordenador da Câmara de Extensão e Cultura (Campus Osasco) e Prof. Dr. Flamínio

23

de Oliveira como novo vice diretor acadêmico do campus Diadema. 2) Profa. Raiane

24

informou sobre a deliberação do CNE que aprova as políticas de extensão no ensino

25

superior com foco na curricularização. Esta aprovação tem como perspectiva a

26

inserção da extensão na matriz Andifes. Prof. Dr. Hugo Fernandes informou que no

27

próximo dia 31/10 haverá oficina no campus São Paulo para abordar o tema da

28

curricularização da extensão, foram convidados os diversos departamentos do campus

29

São Paulo. Profa. Raiane informou que, no campus Baixada Santista, terá uma oficina

30

interna para a curricularização no dia 26/10. Profa. Raiane sugeriu que a profa.

31

Simone apresente em 2019 o andamento deste processo na Unifesp, quais as UC serão

32

curricularizadas. 3) Profa. Raiane informou sobre Semana da Consciência Negra, que

33

contará com atividades em todos os campi e uma atividade cultural no prédio da

34

Reitoria, que ocorrerá no dia 21 de novembro, com uma convidada da Universidade
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35

Federal Fluminense. É uma atividade organizada em conjunto com as Pró Reitorias de

36

Assuntos Estudantis, Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, além da Extensão e

37

Cultura. O objetivo da atividade é trazer o significado da lei que criou os Núcleos de

38

Estudos Afro-Brasileiros nas Universidades Federais no PPI da Universidade e na sua

39

cultura organizacional. As CAEC poderão propor que seja feita a transmissão para os

40

campi e será enviada a programação. 4) Construção de política de observatórios.

41

Profa. Raiane informou que a PROEC, representada pela profa. Claudia Fegadolli, em

42

parceria com a Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (Prof. Renato Janine) e Pró-

43

Reitoria de Planejamento (com participação do prof. Pedro Arantes), realizaram um

44

levantamento interno e externo sobre o conceito e funcionamento dos observatórios a

45

fim de realizar um trabalho transversal e indissociável entre pesquisa, ensino e

46

extensão. Haverá uma agenda de reuniões para atuar juntamente com os campi. Já

47

existem algumas experiências nos campi. Diadema tem a proposta do Atlas Ambiental,

48

em parceria com a prefeitura de Diadema, em Guarulhos tem a secretaria de direitos

49

difusos que tem interesse em fazer parcerias para a implantação e implementação dos

50

observatórios em direitos humanos. Profa. Raiane informou também que a Unifesp

51

assinou um convênio com cidade do Guarujá indo de encontro ao que a Unifesp está

52

atuando para a formulação de política de observatórios. Profa. Claudia disse sobre a

53

importância de fortalecer ações isoladas e promover a convergência das ações nos

54

diversos campi. Prof. Magnus informou que o apoio à política de observatórios poderá

55

ser um instrumento que auxilie na prospecção de recursos por meio das ações e

56

produtos que poderão ser desenvolvidos pelos observatórios e que não há previsão de

57

recursos diretos para os observatórios, mas poderá ser um potencializador de

58

captação de recursos. 5) Projeto Pedagógico Institucional (PPI). Profa. Dra. Claudia

59

Fegadolli apresentou calendário do desenvolvimento do PPI e o prazo para o término

60

da primeira fase está prevista para o dia 31/10 e apresentou também as propostas

61

inseridas pela PROEC. Profa. Dra. Raiane reforçou sobre a importância da

62

participação dos campi na elaboração de propostas e auxílio no desenvolvimento das

63

propostas já existentes no PPI sob a perspectiva da extensão. Serão encaminhadas aos

64

membros as propostas inseridas pela PROEC para que possam contribuir nas

65

propostas que ainda estão em modo "rascunho público". 6) Edital de revitalização.

66

Profa. Raiane sugeriu que sejam feitos os seguintes passos: lançamento do edital,

67

seleção das propostas, mas a iniciativa tem o prazo de execução para o primeiro

68

semestre de 2019, além da prestação de contas. Será feita uma comissão de avaliação
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69

de propostas composta por um representante de cada campus e que fará a avaliação

70

das propostas de outro campus. A sugestão foi aprovada. 7) Profa. Raiane inseriu um

71

novo informe sobre a visibilidade das ações para reforçar a importância e os impactos

72

das nossas ações na realidade brasileira. Duas ações para fortalecer a visibilidade: 1)

73

formulário para dar visibilidade aos trabalhos desenvolvidos e pensar com a

74

comunicação como essas ações poderão ser divulgadas na grande mídia e 2) a

75

proposta da utilização do repositório. Profa. Raiane reiterou que está sendo feita ação

76

conjunta com a coordenação do CRBU de enviar representantes da PROEC para

77

aprender a utilizar a ferramenta e a fazer a divulgação desses dados no repositório

78

institucional. Há também a possibilidade de criar comissão para definir o conteúdo que

79

será inserido neste repositório. A proposta sugere que o treinamento será repassado

80

aos campi, por meio das secretarias das CAEC, para que outros servidores conheçam a

81

ferramenta e façam a inserção das ações. Prof. Dr. Flaminio sugeriu aplicar

82

indexadores para saber os impactos das ações que serão inseridas no repositório nas

83

políticas públicas. Profa. Raiane informou que o repositório é público e há conexão

84

com outras cinco bases de repositórios internacionais. 8) Profa. Dra. Claudia Fegadolli

85

informou que duas propostas foram aprovadas no PET-SAÚDE, que tem como objetivo

86

a transformação de currículo para prática profissional, sendo uma proposta do campus

87

Baixada Santista e outra proposta entre PROEC, PROGRAD, campus Diadema e São

88

Paulo (EPM e EPE). Ordem do dia: 1) Resolução sobre critérios de gratuidade em

89

cursos lato sensu. Profa. Raiane fez um breve histórico sobre a construção desta

90

resolução. Raphael (PROADM) fez a leitura e explicação da proposta de texto da

91

resolução. O objetivo é assegurar nos cursos (aperfeiçoamento e especialização) que

92

seja prevista a gratuidade e os critérios de seleção. Katiucia questionou sobre a

93

capacidade de manutenção do curso se a quantidade de gratuidade disponibilizada,

94

após desistência de pagantes, poderia comprometer a sustentabilidade do curso. Dáina

95

(PROEC) respondeu que já há um levantamento prévio sobre esta situação e está

96

sendo estudada a possibilidade de criação de um "fundo de emergência" junto à FAP

97

para a manutenção do curso mesmo diante desta situação. Prof. Magnus sugeriu a

98

criação de uma cláusula em contrato em que se estipule uma quantidade mínima de

99

participantes pagos no curso para garantir a viabilidade do seu andamento e

100 finalização. Foi sugerida a inserção de artigo ao final da resolução com texto que
101 indique que os casos omissos serão tratados pela PROEC. A sugestão foi acatada.
102 Gilson (PROEC) questionou sobre a possibilidade do aluno que recebeu a gratuidade e
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103 não concluiu o curso poder voltar na condição de postulante à esta gratuidade
104 novamente. Raphael sugere que seja feita a inserção de artigo ao final da Resolução
105 dando permissão específica para este caso, condicionando a abertura de novas turmas.
106 Encaminhamento: Raphael irá verificar a legislação do MEC sobre as formas de
107 trancamento. Foi colocada em votação a resolução e a tabela anexa. Após a leitura dos
108 itens constantes da tabela por Raphael, Dáina sugeriu inserir informação que os
109 critérios podem ser excludentes ou concomitantes, podendo chegar até 20 pontos.
110 Profa. Claudia sugeriu a alteração de bolsista para participante de atividade de
111 extensão, bolsista ou voluntário, ou da área do curso. Após alterações sugeridas pelos
112 membros do Conselho e participação dos convidados, a resolução foi aprovada por
113 unanimidade. Será enviada para as CAEC para fazerem a divulgação da Resolução nos
114 campi e publicar na opção "Especialização e Aperfeiçoamento" na página da PROEC.
115 2) Prorrogação e retificação da portaria do GT de Eventos Institucionais. Os trabalhos
116 do GT visam a regulamentação e orientação para a realização dos eventos
117 institucionais por meio desta Resolução. Foram apresentadas as alterações na
118 composição. Katiucia sugere a participação de membro da equipe da Coordenadoria
119 da Cultura da PROEC ao menos como convidados e inserir artigo em que o GT possa
120 convidar pessoas para contribuir com os trabalhos. Votação: aprovado, por
121 unanimidade, após alterações sugeridas pelos membros do Conselho, a homologação
122 da composição do GT e da proposta de prorrogação dos trabalhos do GT até 20 de
123 dezembro de 2018. 3) Homologação de cursos lato sensu, eventos e cursos de
124 extensão credenciados no período de 27 de setembro de 2018 a 25 de outubro de
125 2018. Dáina apresentou os cursos de especialização e aperfeiçoamento submetidos à
126 homologação pelo COEC. Yara informou que o Memorando de aprovação dos cursos
127 lato sensu, pela CAEC, deve ser assinado pela respectiva coordenação da Câmara e
128 que o servidor técnico da Câmara pode encaminhar o Memorando via SEI. A
129 homologação dos cursos lato sensu foi colocada em votação e foi aprovada por
130 unanimidade. Apresentação dos cursos de extensão foi feita pelo Manuel Camilo. Ana
131 Carolina fez a apresentação dos dados referentes aos eventos institucionais. Katiucia
132 sugere que seja apresentada a quantidade de público que participou do evento e foi
133 informada que será feita a apresentação deste dado pelos indicadores desenvolvidos
134 pela profa. Claudia Fegadolli. Houve a homologação dos cursos e eventos de extensão
135 com aprovação por unanimidade. Sobre o tema dos cursos de especialização e
136 aperfeiçoamento, Raphael (PROADM) informou que o anfiteatro do quarto andar está
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137 reservado para as oficinas dos cursos de lato sensu nos dias 6/12/2018 e 13/12/2018.
138 4) Regimento PROEC. Foram apresentados e discutidos os pontos destacados pelos
139 membros do Conselho. Em relação ao artigo segundo, Katiucia considerou a cultura
140 como parte de um processo formativo e questionou sobre a colocação do texto do
141 artigo em relação à cultura, pois informou que há divergência de entendimento.
142 Katiucia questionou como inserir os grupos de cultura na PROEC. Katiucia sugere
143 inserir como dever da Câmara fazer o seu regimento interno para aprovação e
144 homologação pelo COEC observando as suas realidades locais. Encaminhamento:
145 Profa. Raiane sugere que seja feita o deslocamento do texto do artigo segundo para o
146 Capítulo específico sobre Cultura, a inserção de artigo que contemple a
147 obrigatoriedade das CAEC em desenvolver o seu regimento passando pelas instâncias
148 do campus e posteriormente pelo COEC e que este processo seja feito em um prazo de
149 seis meses, após a aprovação do Regimento da PROEC e, por conseguinte, inserir nas
150 Disposições Transitórias. 5) Foi feita a discussão sobre o registro das ações e grupo
151 culturais que possuem ou não caráter extensionista. Encaminhamento: Profa. Raiane
152 sugere pensar como fazer registros de ações para além da extensão, dialogar com a
153 Coordenadoria de Cultura (PROEC) com outras Pró Reitorias, como exemplo a Pró
154 Reitoria de Assuntos Estudantis. Profa. Sylvia falou sobre a transversalidade das ações
155 entre as Pró Reitorias e reconhecimento das ações por meio dos registros nos sistemas
156 institucionais sem perder as características de atuação no campus. Prof. Flaminio
157 falou sobre o reconhecimento como grupo de cultura independente da natureza da
158 ação (de cultura, ensino, pesquisa ou gestão) cadastrado em um determinado local,
159 mas sem restringir a atuação. 6) Como novo informe, profa. Raiane informou que está
160 sendo trabalhada a ideia de formulação de um banco de dados das universidade
161 públicas do estado de São Paulo que conste as informações de ações de extensão e
162 cultura, indicado pelo Fórum Estadual de Pró Reitores de Extensão. Profa. Raiane
163 sugeriu iniciar discussão para formar grupo inter Pró Reitorias e inserir a
164 Coordenadoria de Cultura para auxiliar neste processo de levantamento dessas
165 atuações. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Ana Carolina Costa da Silva,
166 secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª
167 Presidente.
168
169
170

Raiane Patricia Severino Assumpcao
Pró-reitora de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
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Ana Carolina Costa da Silva
Secretária do Conselho de Extensão e Cultura
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