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REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO E CULTURA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SÃO PAULO (COEC), REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2016. Aos onze
dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, na cidade de São Paulo, sito à Rua
Sena Madureira,nº 1500, no Auditório térreo da Reitoria da Unifesp, reuniram-se os
senhores membros do Conselho de Extensão e Cultura da UNIFESP - COEC, sob a
presidência da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Prof.ª Drª Florianita Coelho Braga
Campos. Estiveram presentes: Raquel de Aguiar Furuie, Gilmar Fernandes do Prado, Janine
Schirmer, Anderson da Silva Rosa, Mariana Chaves Aveiro, Ilana Seltzer Goldstein, Ligia
Ajaime Azzalis Júlio César Zornenon Costa, Cintia Rejane Moller Araújo, Adagmar Andriolo,
Solange Guizilini, Isaias Glezer, Fabio dos Santos Motta, Fabricio Gobetti Leonardi,
Nazareth Junilia de Lima, Patricia Grechi dos Santos Barbosa. Justificaram: Sylvia Helena
Souza da Silva Batista, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto, Sergio Stoco, Luis Fernando
Prado Telles, Maria Elizete Kunkel e Gilberto dos Santos. Não justificaram: Nathalia Evelyn
Firmino, Emilia Inoue Sato e Daniel Arias Vasquez.Convidados presentes: João Baptista
Gomes dos Santos, Nicanor Rodrigues Silva Pinto, Yara Ferreira Marques, Izabel Patrícia
Meister, Adriano Natalio Di Santo, Rodrigo Schulz, Regina Celia Spadari, Cleber Santos
Vieira, Maria Julia Alves Bedoya, Ana Paula Salvat e Mario Bastos de Souza Junior. Tendo
verificado que havia quórum a Pró-Reitora de Extensão iniciou a sessão com o Informe 1)
Semana Unifesp Mostra sua Arte: Julia Bedoya apresentou os objetivos do evento e
relatou sobre como foi realizado em 2015. Na sequencia expôs a composição da equipe de
cultura para planejar o evento em 2016- enfatizou que nesse ano - haverá 1 bolsista para
cada campus, ou seja, uma equipe maior - e o tempo para planejamento e divulgação data prevista para o evento 17 a 20 de outubro de 2016. Apresentou o cronograma das
reuniões preparativas e comunicou que dia 15 de agosto será a reunião da organização
local. Salientou também a importância de ter esse tempo maior de divulgação. Socializou
que pela primeira vez o Campus Zona Leste, por meio do Polo de Extensão e Cultura,
também foi incluído na Programação do evento. Enfatizou que embora o polo não tenha
alunos, já foi feita uma parceria com a Casa de Cultura Raul Seixas, que disponibilizou uma
coletânea de fotos para a Inauguração do Campus Zona Leste, que foi organizada em uma
exposição que poderá ser incluída na programação da Semana UNIFESP Mostra Sua Arte.
Prof. Nicanor e Profa. Ilana alertaram sobre a nomenclatura do evento, em que é importante
usar o nome como “II Semana” para institucionalizar e remeter a continuidade, bem como
frisar o novo formato que envolve todos os campi. Julia informou que já teve outras edições
de menor expressão em outros espaços, sendo que não existe a certeza de qual edição que
estaríamos realizando, por isso optou por usar a data. Profa. Florianita concordou que esta
proposta de nome pode fortalecer o evento e sugeriu que a decisão seja tomada em
conjunto com a equipe organizadora e participantes da reunião do dia 15/08/2016. Ordem
do dia: Pauta 1) Aprovação da realização do evento ICSEMIS 2016 – International
Convention on Science, Education and Medicine in Sport/Congresso Internacional
sobre Ciência, Educação e Medicina Esportiva (31 de agosto à 04 de setembro de
2016) A Pró-Reitora apresentou a vice-presidente do congresso, Profa. Regina Celia
Spadari, e esclareceu aos conselheiros que todo evento ou curso de grande importância e
principalmente que tenha descentralização de recurso precisa da aprovação de algum
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conselho e ou congregação; informou também que, considerando a pertinência do evento,
fez a aprovação Ad referendum e por este motivo o ICSEMIS precisa ser referendado pelo
COEC. Profa. Regina, docente do campus Baixada Santista, apresentou o ICSEMIS 2016
esclarecendo que o evento acontece a cada 4 anos, sempre simultaneamente às
Olimpíadas e Paralimpíadas, no mesmo país, mas em cidade diferente daquela onde
ocorrem as competições. A cidade sede e a universidade organizadora são escolhidas
mediante uma rigorosa seleção feita por um comitê internacional, comitê olímpico e comitê
paraolímpico. O evento já teve outras edições: o primeiro foi realizado em Gaunzou (China),
o segundo em Glasgow (Escócia) e o terceiro será realizado em Santos (SP, Brazil). A
Profa. Regina também explicou que foi elaborado e apresentado um projeto em 2016 que
envolve o Campus Baixada Santista e o Campus São Paulo – Escola Paulista de Medicina.
Reforçou que, aliado ao projeto teve outro fator positivo para a escolha da cidade de Santos
par assediar o evento: a questão do caráter turístico da cidade, que possui uma estrutura
adequada para receber eventos de grande porte,. No processo de planejamento e
organização o comitê tentou ressaltar a cultura brasileira e a cultura local; agendou
atividades em diversos espaços, como por exemplo a praia. Profa. Florianita complementou
que o fato do Campus Baixada Santista ter cursos na área de saúde e o curso de educação
física, em que há a inserção dos alunos em muitos trabalhos com diversos grupos na
comunidade, fortaleceu a proposta apresentada. Profa. Regina reiterou que, além da
questão científica, o evento e seus organizadores possuem o objetivo de acolher a
diversidade cultural, como também a questão da inclusão das pessoas com deficiências
físicas. No processo de inscrições houve uma problemática por conta de uma propaganda
muito forte contra o Brasil em relação ao Zicavírus, então muita gente desistiu de participar e
pediu devolução da inscrição. O evento conta com diversos patrocínios: do meio privado, do
Ministério do Esporte, da Associação Brasileira de Esportes, dentre outros; sendo que, para
captar patrocinadores, houve uma empresa terceirizada, num processo muito complexo, que
envolveu a contratação e apoio da Fap-UNIFESP. Na ocasião também foi informada a
comissão organizadora do evento, que tem a reitora profa. Soraya S. Smaili como presidente
e a profa. Regina como vice-presidente e como coordenador o Prof. Dr. João Bosco
Pesquero. Ttambém apresentou a composição dos comitês: científico, financeiro, logístico,
social e de relações internacionais, além de apresentar a página eletrônica para que o
conselho acompanhasse o evento através do site www.icsemis2016.org. Profa. Regina
informou que haverá a abertura de algumas inscrições gratuitas para alunos que participem
e contribuam com o evento , como por exemplo com em relação a língua, como apoiadores
no processo de comunicação com os participantes estrangeiros. Prof. Gilmar parabenizou a
iniciativa e manifestou que a Academia de Neurologia teria interesse em participar e
colaborar com este evento. Profa. Regina agradedeceu e relatou que o evento, por ser
grandioso, também foi difícil de organizá-lo, mas que houve o apoio da reitoria e muito
trabalho em equipe; citou também que enfrentou problemas para a divulgação do evento e
que somente a partir de agora fará entrevistas nos programas televisivos locais. A Próreitora agradeceu a apresentação e colocou em apreciação do conselho a realização do
evento ICSEMIS 2016 – International Convention on Science, Education and Medicine in
Sport/Congresso Internacional sobre Ciência, Educação e Medicina Esportiva (31 de agosto
à 04 de setembro de 2016) com a contratação da FAP para realizar o gerenciamento
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financeiro.A proposta foi aprovado por unanimidade. Pauta 2) Apresentação para
aprovação de criação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros - NEAB Profa. Florianita
apresentou o Prof. Cleber, que atua no Campus Guarulhos e é Coordenador do Núcleo de
Estudos Afrobrasileiros, e informou que está em diálogo com os participantes do NEAB no
intuito de alcançar a meta do PDI que prevê institucionalizar a discussão e ações sobre as
questões afro-brasileiras. Prof. Cleber agradeceu o convite e realizou a apresentação sobre
o NEAB ao qual esclareceu a importância da criação e aprovação do NEAB como um núcleo
associado vinculado à PROEC, pois todos os trabalhos realizados são fruto de uma luta. Na
UNIFESP a criação do NEAB faz parte de um longo processo de atividades de luta e ações
afirmativas para promover a igualdade racial e o combate ao racismo com elaboração de
atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. O NEAB visa institucionalizar as questões
afro-brasileiras, principalmente no enfrentamento a todas as formas de racismo. Assim, a
questão racial do negro na sociedade brasileira não é tratada como algo do passado, mas
com propostas e alternativas de se superar o legado deixado pela escravidão no Brasil
Explicou que a partir da década de 70 iniciou-se o Movimento Negro Contemporâneo para
tratar desta temática de uma forma mais articulada, não apenas fora das instituições, mas
também dentro delas, com pesquisas acadêmicas e não acadêmicas; então reiterou que as
lutas afro-brasileiras precisam estar mais reconhecidas e inseridas para as pessoas que vão
ensinar. Relatou que chegou em 2010 na UNIFESP, nesta época quase todas as
universidades federais do Brasil possuíam NEABs e a UNIFESP era uma das poucas que
não possuía um núcleo; existia no Campus de Guarulhos o desejo de montar, pois era triste
e constrangedor ir aos encontros dos movimentos e ao se apresentar/constatar que a
UNIFESP não tinha um NEAB. Então, em 2010 iniciou um movimento no Campus
Guarulhos para criar um NEAB na UNIFESP; o grupo elaborou um projeto para concorrer a
bolsa BIG da PRAE; em 2012 ela foi interrompida; e, somente, em 2014 retomaram a
construção efetiva do NEAB. Ele foi criado como um programa de extensão universitária
vinculado ao Campus Guarulhos e aprovado pela Câmara de Extensão de Guarulhos. O
prof. Cleber contou sobre a Oficina do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI que
ocorreu no início do ano. Destacou e fez a leitura da meta 9 do PDI; ressaltou que o PDI foi
aprovado em abril/2016, mas que ainda está em discussão. Dentro dessas discussões
surgiu a ideia de avançar e transformar o programa de extensão em um núcleo associado,
acrescentou que a LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em seus artigos
26a e 26b prevê o ensino da cultura afro-brasileira e indígenas nos currículos escolares, o
Conselho Nacional de Educação também tem lei que estabelece a diretriz para
implementação destes estudos e prevê a criação de NEABs; então é o momento de pensar
a importância da criação do NEAB na UNIFESP.Informou também que existem linhas
especificas de financiamento para os NEABs e a aprovação dele como um núcleo associado
irá fortalê-lo. Profa. Janine saudou a criação do núcleo e disse que felizmente a UNIFESP
deu destaque a esse tema; lembrou também que a UNIFESP no passado tinha apenas o
campus São Paulo, mas ampliou-se; sendo muito importante essas iniciativas.Finalizou
oferecendo apoio da Escola Paulista de Enfermagem para o NEAB. Profa. Ilana pediu para
que o Prof. Cleber esclarecesse os tipos de ações que o NEAB realiza para conhecimento
do trabalho deste núcleo. Profa. Mariana corroborou com a fala da profa. Janine e citou que
ficou muito feliz com a proposta pelo fato de conhecer o grande trabalho do NEAB da
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Universidade Federal de São Carlos. Profa. Ligia parabenizou e citou que sentiu falta do
Campus Diadema na composição; neste sentido, manifestou o desejo de participar e apoiar
o NEAB; ressaltou que gostaria que a CAEC Diadema também fosse acionada. Prof. Cleber
agradeceu o apoio e a manifestação dos conselheiros, disse que embora o Campus
Guarulhos seja da Área de Humanas e trabalhe mais com as questões afro-brasileiras é
importante o apoio interdisciplinar. Disse também, que a UFSCar é uma referência para os
trabalhos dos NEABs, e esclareceu que no NEAB da UNIFESP existem muitas atividades
realizadas; ressaltou, ainda, que está num momento de transição do formato, como
programa são inseridos projetos que desenvolvem várias atividades, dentre os quais citou:
projeto sobre espaços de rap e que promove saraus na Zona Sul de São Paulo,
mapeamento dos terreiros do bairro Pimentas-GRU, atividades com o Maculelê para se
aproximar das comunidades, ganhou o Prêmio AKONI para a igualdade Racial com o
mapeamento das atividades de combate ao racismo nas escolas, promoção de cursos junto
a rede pública de ensino sobre o racismo.Disse também que o NEAB foi parceiro do Núcleo
Negro da UNIFESP de Guarulhos na realização do primeiro Seminário sobre Negros e
Negras na Universidade, realizado em 2015, com participantes importantes, nacionais e
internacionais. Receberam a visita da Associação Brasileira de Pesquisadores(as)
Negros(as) – ABPN para ajudar do ponto de vista jurídico, como também do ponto de vista
estatutário e regimental.Realização do 2º Seminário Universidade, Cultura e Periferia – a
partir do Observatório de Políticas Públicas do Centro de Memória da Zona Leste, e
finalizou citando o AMMA, Psique e Negritude, uma parceria que visa tratar os efeitos
psicossociais do racismo, que trata a forma como o racismo afeta a saúde mental bem
como dos casos de suicídio de alunos que aconteceram no campus Guarulhos. A Pró-reitora
agradeceu a apresentação do Prof. Cleber e colocou em apreciação do conselho a proposta
de criação e apoio do NEAB- Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros.A criação do núcleo foi
aprovada por unanimidade. Pauta 3) Aprovação da prorrogação - Ofertas de Cursos de
Especialização em Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde PNAP e Núcleo UAB na modalidade de Educação à Distância- Profa. Florianita
apresentou Profa. Izabel Meister, Coordenadora da UAB, e justificou que o projeto já foi
discutido anteriormente pelo COEC e que toda vez que um Termo de Descentralização sofre
uma modificação (no plano de trabalho, um aditivo, em relação ao prazo ou recebe mais
verba) precisa de uma nova aprovação do conselho. Profa. Izabel realizou a apresentação e
esclareceu sobre a prorrogação das ofertas de Cursos de Especialização em Gestão
Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde-PNAP e Núcleo UAB na modalidade
a distância, por uma questão administrativa precisa passar por esta etapa no COEC.Disse
que a Universidade Aberta do Brasil-UNIFESP possui uma série de convênios junto à
CAPES que possibilitam o funcionamento do projeto - o convênio é parametrizado através
dos fomentos possíveis para custear o funcionamento dos cursos da UAB. Reiterou que isto
é realizado de acordo com os parâmetros da CAPES vigentes até o final de 2015, em que
era possível obter o apoio financeiro para que funcionários cuidassem da parte
administrativa destes 03 cursos - citou a inserção de notas, organização dos pagamentos
de bolsas para tutores, monitores, reservas de salas, entre outros -. Nesse sentido, o
projeto precisa contratar pessoas para cuidar dos processos administrativos; então, esse
convênio do Processo 193 entre a CAPES e a UAB-UNIFESP, e que tem a contratação da
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FAP, é para prover o pagamento destes funcionários para os cursos do Programa Nacional
de Administração Pública- PNAP ( Cursos de Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e
Gestão em Saúde). O processo foi assinado, referendado e iniciado em 2014, mas o início
das atividades demorou devido à necessidade de realizar edital para selecionar os
funcionários. Após resultado do edital houve a contratação, via FAP-UNIFESP, de seis
funcionários, ao invés de 09 como era previsto inicialmente no plano, e eles iniciaram as
atividades em setembro e o início das despesas para pagamento deles começou em
outubro; relatou também que o vencimento do convênio foi 26/06/2016, sendo que todas as
etapas de consulta aos envolvidos, ou seja, saber se a CAPES, a UNIFESP e a FAP tinham
interesse nesta prorrogação, foi realizada no tempo adequado; porém a resposta veio muito
próximo ao vencimento e então foi necessário recorrer a aprovação Ad Referendum da Próreitora de Extensão e Cultura para obter o aditivo de tempo para esse convênio ter validade
até 30 de março de 2017, sem que interrompesse o contrato dos funcionários com a FAP e
para evitar o vencimento do convênio e a respectiva necessidade de realizar um novo edital.
Profa. Izabel reiterou que há recursos financeiros para manter esses funcionários até
março/2017. Profa. Florianita colocou em análise o ad referendum e o conselho aprovou por
unanimidade a prorrogação das Ofertas de Cursos de Especialização em Gestão Pública,
Gestão Pública Municipal e Gestão em Saúde-PNAP e Núcleo UAB na modalidade à
distância, com a respectiva prorrogação do contrato com a FAP. A Pró-Reitora continuou a
sessão com a apresentação da Pauta 4) Aprovação da prorrogação do Projeto Mostras
Personalidades do Cinema e Oficinas de Formação Técnica e da Pauta 5) Aprovação
da prorrogação do Programa de fomento à produção de conteúdos audiovisuais
documentais brasileiros para a juventude - Projeto Jovem.Doc.Explicou que ambos os
projetos possuem um TED - Termo de Descentralização de recursos do Ministério da
Cultura-MinC, e que são realizados em parceria com a Cinemateca. A prorrogação do
convênio e do contrato com a FAP é apenas para cumprir o objeto não envolvendo mais
recursos financeiros. Para o Projeto Jovem.DOC, Profa. Florianita relatou que foi realizado
um edital, com premiação de R$100mil, então teve seleção de 10 projetos de jovens
produtores para confeccionarem um filme de 26 minutos, respeitando as especificações
presentes no edital, sendo que do total do prêmio já houve liberação de uma primeira
parcela de R$ 40mil para poderem realizar a produção e as filmagens; no momento os filmes
irão passar pela auditoria da Cinemateca para averiguar a questão da qualidade, e somente
após o parecer e a aprovação dos filmes pela equipe técnica eles receberão o restante,
R$60 mil. Disse também que a prorrogação do prazo tem como objetivo completar o objeto
do termo, que envolve as etapas de articulação entre as instituições parceiras, bem como
o lançamento e a divulgação das obras. Profa. Florianita destacou que teve o agravante,
devido ao cenário político e econômico no Brasil, de que o MinC foi extinguido e
recentemente foi recriado; nesse contratempo perdeu-se o contato com as pessoas que
faziam a interlocução destes projetos junto ao Ministério, algumas foram demitidas,
dificultando assim a questão das tratativas e do prazo. Sobre o Projeto Mostras
Personalidades do Cinema, Profa. Florianita relatou que a prorrogação tem como meta fazer
mais 6 mostras para atingir o objeto do plano de trabalho do TED e que foi a própria
Cinemateca que primeiramente manifestou o desejo de prorrogar o prazo para realizar as
exposições. Profa. Florianita informou que ambos os projetos são e continuarão sendo
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coordenados pela Profa. Clelia Rejane Antonio Bertoncini e que também conta com o apoio
da sra. Olga Futemma – Coordenadora Geral da Cinemateca.Destacou a importância da
parceria com a Cinemateca e outras universidades no processo de divulgação, bem como o
papel das Câmaras de Extensão e Cultura que podem propor como realizar a divulgação
nos campi e como fortalecer a divulgação interna na UNIFESP. Realizada a apresentação a
Pró-Reitora colocou em votação a prorrogação do Projeto Mostras Personalidades do
Cinema e Oficinas de Formação Técnica até 31/04/2017 e o respectivo contrato com a FAP.
Foi aprovado por unanimidade e em seguida colocou em votação a prorrogação do
Programa de fomento à produção de conteúdos audiovisuais documentais brasileiros para a
juventude - Projeto Jovem.Doc até 31/07/2017 e o respectivo contrato com a FAP, que
também foi aprovado por unanimidade. A Pró-Reitora deu continuidade a sessão com a
apresentação da Pauta 6) Aprovação de alteração do plano de trabalho do UnA-SUS
(TED 189/2009) e da Pauta 7) Aprovação do Termo Aditivo do UnA-SUS II, do valor de
R$ 2.250.000,00 (TED 57/2013) e prorrogação de vigência: explicou que ambas as pautas
referem-se a Termos de Descentralização de recursos oriundos do Ministério da Saúde para
o desenvolvimento do UNASUS - Universidade aberta do SUS. Para esclarecimento fez um
breve histórico do Projeto UNASUS; disse que em 2009 a UNIFESP aderiu ao projeto (TED
189/2009) mas somente em 2010 iniciaram as atividades.Informou que o objeto do UNASUS
é o Curso Saúde de Família para todo o estado de São Paulo, que tinha como meta a oferta
de 5mil vagas; no entanto, naquela época a digitação no Sistema do Fundo Nacional não
era realizada na UNIFESP, então o documento físico foi enviado para o órgão competente e
recentemente descobriu-se que foi digitado no Sistema do Fundo Nacional que a meta era
5mil profissionais FORMADOS.Em todos esses anos respeitamos e atendemos a proposta
do projeto inicial de atingir 5mil vagas ofertadas; mas foi constatado que foi digitado 5 mil
FORMADOS e não estávamos trabalhando nesta lógica na UNIFESP.Frisou também a
questão da evasão de alunos nos cursos a distância, e que recentemente a DICON fez
auditoria e viu que a meta estava diferente, mesmo tendo o UNASUS ofertado mais de 7mil
vagas e considerando a evasão e até mesmo as reprovações não foi possível atingir a meta
. Relatou que o TED 189/2009 vence em dezembro/2016; já o contrato com a FAP venceu
em abril e então já foi aberto um novo contrato até dezembro; neste sentido teve que
reformular o plano de trabalho e quando finalizar será realizada a prestação de contas. No
novo plano de trabalho houve a mudança da forma de pagamento para tutores, que ao invés
de bolsa será feito por RPA, justificou que serão contratados tutores que já trabalharam nas
ofertas anteriores. Para atingir a meta dentro do prazo estipulado será oferecido mais um
curso com mais de 2mil vagas e que necessita iniciá-lo em um curto prazo. Em seguida falou
sobre o TED 57/2013 que terá um aditivo, uma verba de R$ 2.250.000,00, e também a
prorrogação da vigência para ofertar mais um curso; que, provavelmente, iniciará em
setembro/2016; o público alvo são os médicos do Programa Mais Médicos, que
obrigatoriamente devem realizar o curso para participar deste programa. Esclareceu que o
conselho irá aprovar o mérito das propostas, a análise para a prestação de contas é feita
pela PROADM e a aprovação da Prestação de Contas é feita pelo Ministério da Saúde;
disse também que gostaria que todos os projetos e convênios fossem apresentados ao
COEC, tanto no início como no final, para que todos tenham conhecimento dos trabalhos
realizados e os objetivos atingidos. Salientou que, além da análise da PROADM, os
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convênios e seus respectivos processos possuem um fiscal que acompanha o projeto e as
notas fiscais. Realizada a discussão a Pró-reitora colocou em votação a alteração do plano
de trabalho do UnA-SUS (TED 189/2009), em que o pagamento dos tutores será realizado
via RPA, e a proposta foi aprovada por unanimidade; e; em seguida; colocou a proposta de
aprovação do Termo Aditivo do UnA-SUS II, do valor de R$ 2.250.000,00 (TED 57/2013) e a
prorrogação de sua vigência em votação e o conselho aprovou em unanimidade. Pauta 8)
Aprovação das Atas das Reuniões do COEC de 25/02/2016 e 10/03/2016, ambas as atas
foram aprovadas pela ampla maioria, sem votos contra e 03 abstenções e apenas uma
ressalva feita pelo Prof. Isaias referente a uma citação dele na ata de fevereiro que por ser
apenas uma alteração de um termo usado no texto neste sentido ele sugeriu enviar a
correção pelo e-mail. Em Seguida a Pró-Reitora deu continuidade aos Informes: Informe 2)
Verba para as Câmaras de Extensão e Cultura: Profa. Florianita disse que na reunião do
COEC realizada em 14 de abril de 2016, foi conversado sobre a possibilidade de ofertar
algum recurso financeiro para as câmaras; neste sentido, esclareceu que foi realizado um
levantamento junto à FAP para definir o valor possível e constataram que para cada CAEC
poderá ser destinado R$7mil, um valor igualitário que poderá ser utilizado pela câmara para
adquirir materiais de consumo, materiais permanentes e outros, desde que tenha ligação
com o apoio às ações de extensão. A Pró-Reitora apresentou a Yara, que esclareceu e deu
assistência em relação as dúvidas das CAECs. Yara reiterou que a verba será no valor de
R$7mil para cada câmara e que poderá ser utilizada em material de consumo ou
permanente, esclareceu que os materiais permanentes serão patrimoniados pela FAP;
orientou também sobre a necessidade de verificar 3 orçamentos para cada item e da
importância das notas serem originais e em nome da fundação; avisou que irá encaminhar
as regras de prestações de contas da FAP para que as CAECs possam seguir; reiterou que
a câmara deverá apresentar um projeto e de igual forma apresentar a documentação para a
prestação de contas. O coordenador da CAEC EPM - Prof. Gilmar- indagou se o recurso
poderia ser utilizado para reforma. Yara disse que para reforma há uma série de restrições
da FAP. Profa. Florianita esclareceu que a reforma é um assunto do Campus, uma questão
de infraestrutura, o recurso que está sendo disponibilizado visa dar maior “mobilidade” para
as CAECs, no sentido que possam ter uma estrutura mínima para apoiar as atividades de
extensão ou até mesmo eventos, sendo que, a câmara precisa analisar a melhor forma de
atender a coletividade. Profa. Mariana pediu esclarecimento em relação ao tempo que as
CAECs terão para apresentar e executar a proposta e também sobre a possibilidade de
colaborar com os projetos e eventos, como por exemplo, a questão de ajudar com o coffee
break. Profa. Florianita disse, em relação aos prazos, que o recurso poderá ser utilizado no
ano de 2016, mas frisou que em relação aos projetos, não há a possibilidade de transformar
este apoio financeiro em bolsa de extensão. Yara salientou que a FAP encerra o prazo
financeiro em 10 de dezembro de 2016 e conforme consta na ata de abril, a câmara terá que
planejar e elaborar o projeto. Profa. Ligia relatou que ficou feliz com a com a notícia,
principalmente porque a Câmara de Extensão de Diadema não tem centro de custo e que
ficam sem poder ajudar as ações de extensão, por exemplo com a simples impressão de um
folder de evento.Em seguida questionou se este recurso será disponibilizado só esse ano ou
se terá todo ano. Finalizou relatando sobre as atividades e reuniões da comissão da
curricularização dos 10% de extensão nos cursos de graduação, em que uma das ações é a
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realização de eventos para debater a curricularização da extensão; no Campus Diadema já
está sendo organizado um evento e, neste sentido, ela indagou se o recurso poderia ser
utilizado para custear a passagem de um palestrante que viria da Universidade Federal do
Sul da Bahia. Profa. Florianita destacou que a câmara poderá usar o recurso como quiser
para apoio as ações de extensão e cultura e enfatizou que o uso não poderá ser destinado
para reforma uma vez que esta é uma questão de infraestrutura do campus, e alertou que a
questão da curricularização envolve a PROEC e a PROGRAD e salientou que a vinda deste
palestrante poderia ser de interesse de todas as câmaras e as pró-reitorias poderiam
viabilizar essa vinda que é de interesse da universidade, ou seja, a câmara deve avaliar a
melhor forma de usar a verba para apoiar os projetos e ações de extensão e que possam
beneficiar da melhor forma o coletivo. Em relação à continuidade da disponibilização de
verba para as CAECs nos próximos anos, a Profa. Florianita disse ser uma incerteza e em
seguida explicou que neste ano foi possível devido ao uso da Planilha de Custos dos cursos
e eventos pagos junto a FAP, que possibilitou a identificação e o melhor controle dos
recursos , embora tenha questões discutidas na universidade inteira e que ainda estão
sendo tratadas junto à Procuradoria.Frisou também que ela espera que esta não seja a
última vez que a PROEC possa apoiar as CAECs. Ressaltou também que a tendência é
aperfeiçoar este controle, uma vez que os cursos Lato Sensu pagos terão, em 2017,
contratos junto a FAP - estas tratativas estão sendo feitas pela PROEC, Prof. Sergio Stoco
(da Secretaria Escolar Lato Sensu), e com o Procurador, Reginaldo Fracasso. Prof.
Anderson disse que estamos num momento de transição, neste sentido, sugeriu que o
conselho faça uma portaria, ou algo similar, que destine uma porcentagem da verba PROEC
para as câmaras para que este tipo de apoio possa ser disponibilizado mais vezes em outros
anos, tornando-se assim uma diretriz para a próxima gestão. Apresentou uma dúvida
operacional em relação ao envio dos orçamentos.Yara esclareceu que são necessários 3
orçamentos e que para determinados itens pode solicitar o apoio da PROEC ou de algum
setor que tenha maior conhecimento para definir as especificações de um item. Fabricio
destacou que é importante que conste na pauta da Reunião da Câmara de Extensão e
Cultura o uso deste recurso para saber como será o uso;, afirma que em algum momento
tem que ser feita esta, precisa pensar na coletividade e não apenas em beneficiar
determinados segmentos dentro do campus. Em seguida salientou sobre a necessidade de
pensar na equidade da divisão dos recursos, que está relacionada ao tamanho de cada
campus e também ao número de alunos matriculados. Profa. Florianita disse ao Fabrício que
esta primeira parte resolve internamente na câmara e sobre o critério de divisão da verba
disse que a sugestão do Prof. Anderson pode ser uma boa alternativa, e assim o conselho
possa fazer esta portaria e inclusive tirar uma comissão para definir os critérios gerais. Prof.
Nicanor alertou para que as CAECs tenham cuidado ao planejar o uso da verba para não
criar “clientelas”. Profa. Ligia explicou que a Comissão da Curricularização tem a proposta
de fazer o debate sobre a extensão em todos os campi, no Campus o Diadema o evento
acontecerá no dia 24/08/2016 , disse também estar satisfeita com a divisão igualitária da
verba para as CAECs, pois se preocupa quando se divide por meritocracia e finalizou
salientando que cada câmara tem que ter a responsabilidade de reunir no campus para
definir a melhor forma de usar o recurso financeiro disponibilizado pela PROEC, e que isso
será realizado pela CAEC Diadema. O conselho debateu as dificuldades nas questões que
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envolvem os procedimentos da FAP, que necessitam ser aprimoradas e esclarecidos, bem
como a importância de se ter um posicionamento mais profissional, por meio de contratos,
em que as questões sobre responsabilidades ficam mais definidos. Profa. Florianita informou
que a PROEC está se reunindo com o Procurador e que deseja trazer no próximo encontro
este tema para análise dos conselheiros. Fabricio ressaltou que cada campus tem uma
característica e que há diferenças incríveis na quantidade de alunos do Campus Guarulhos,
do Campus São Paulo ou mesmo do Campus Osasco, neste sentido não achou justo o
rateio igual para cada câmara e registrou a necessidade de se pensar na divisão por
equidade para os próximos anos. Profa. Florianita propôs que tenha a criação de uma
comissão para avaliar a melhor forma de distribuir o recurso. Prof. Anderson ressaltou
que tem questões muito administrativas que envolvem a PROADM, PROEC, FAP e o
conselho optou que a proposta de criar uma comissão seja encaminhada para os próximos
anos. Informe 3) Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU : Informou que
inicialmente a PROEC não tinha os dados necessários para se posicionar de como garantir
apoio aos participantes do congresso e que recentemente houve uma devolutiva da
prestação de contas da FAP, com a ajuda da Yara fez contato com a organização do evento
para saber quantos projetos se inscreveram, em que constatou a possibilidade de apoiar
uma pessoa por projeto, e para as CAECs que não houve a inscrição de projetos, será dado
apoio para uma pessoa da câmara participar. Profa. Ilana relatou sobre a dificuldade
encontrada pelo fato do apoio ofertado não incluir o custo da passagem. Informe 4) Edital
para selecionar servidores do cargo Técnico-Administrativo para colaborar, parcial e
temporariamente, em projetos de extensão e atividades no Polo de Extensão e Cultura
da Unifesp – Campus Zona Leste: Profa. Florianita relatou sobre os trabalhos que estão
sendo feitos no polo, por meio do TED que a Unifesp tem com o Ministério da Cultura, além
da proposta de ampliar a oferta de ações de extensão; no entanto, para apoiar nos
trabalhos é necessário servidores, mas o MEC ainda não designou vagas para o Campus
Zona Leste. Neste sentido, foi aberto o Edital 500, com a ciência dos diretores de todos os
campi da Grande São Paulo, em que o servidor que tenha interesse em trabalhar no
Campus Zona Leste, desde que autorizado pela direção, possa ir uma vez por semana ou
quinzenalmente. Frisou que cerca de um terço dos servidores moram na Zona Leste de São
Paulo, mas só houveram 3 inscritos até o momento. Prof. Anderson disse que também seria
interessante fazer um edital para que os docentes possam propor ações e projetos para
serem desenvolvidos no Campus zona Leste. Profa. Florianita esclareceu que esta
oportunidade será aberta numa próxima etapa, pois primeiro necessita garantir servidores
TAES para apoiar os trabalhos. Informe 5) Atualização do SIEX: a Pró-reitora relatou que
o SIEX foi atualizado, dentro das possibilidades, para melhorar a inserção e registro das
ações de extensão no sistema e informou que será realizada 2 apresentações para que as
câmaras possam esclarecer as dúvidas com os TI’s e conhecer o novo formato, neste
sentido, frisou a importância da ampla participação dos membros das câmaras de Extensão
e Cultura e que as apresentações também poderão ser acompanhadas por
videoconferência. Informe 6)
Regimento de cursos de extensão e eventos: Prof.
Nicanor informou que o regimento foi reformulado, com algumas revisões no texto e na
estrutura do regimento mas que em geral manteve a mesma filosofia, tendo como novidade
o capítulo 5, que trata do campo da atualização profissional, que foi um tema discutido anos
Rua Sena Madureira 1500 2° andar

CEP 04021-001 - São Paulo / SP

Fone (11) 3385-4125

PRÓ-REITORIA
DE EXTENSÃO E CULTURA

396
397
398
399

atrás, em seguida comunicou que a minuta do regimento será publicada e ficará cerca de
um mês para a consulta pública ao qual uma comissão vai sistematizar as sugestões da
consulta pública e posteriormente será apresentado na próxima reunião do COEC. Não
havendo mais tempo hábil a Pró-reitora encerrou a sessão.
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