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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 05 DE OUTUBRO DE 2017

4
5

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, nesta cidade de São Paulo, à

6

Rua Sena Madureira, 1500, no Anfiteatro do 4º Andar (reitoria) reuniram-se os

7

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

8

de Raiane Patricia Severino Assumpção. Estiveram presentes os membros: Classius

9

Ferreira da Silva, Débora Galvani, Edvane Birelo Lopes de Domenico, Fabricio Gobetti

10

Leonardi, Gabriela de Brelaz, Julio Cesar Zorzenon Costa, Katiucia Danielle dos Reis

11

Zigiotto, Luis Fernando Prado Telles, Magnus Regios Dias da Silva, Raiane Patricia

12

Severino Assumpção, Sergio Luiz Domingues Cravo, Solange Guizilini. Justificaram

13

ausência: Emília Inoue Sato que foi substituída por: Sergio Luiz Domingues Cravo,

14

Fabiana Rita Dessotti que foi substituída por: Gabriela de Brelaz. Justificaram ausência

15

e não foram substituídos:Andrea Claudia Miguel Marques Barbosa, Fabio dos Santos

16

Motta, Gilberto dos Santos, Horácio Hideki Yanasse, Janes Jorge, Janine Schirmer,

17

Maria Elizete Kunkel, Mariana Lucio de Oliveira, Patricia Grechi dos Santos Barbosa,

18

Renato Zamarrenho, Sergio Stoco, Sylvia Helena Souza da Silva Batista. Não

19

justificaram ausência: Adagmar Andriolo, Gilmar Fernandes do Prado. Participaram da

20

reunião como convidados: Cicero Inácio da Silva, Cláudia Galindo Novoa, Elen

21

Fernandes, Ivaldo da Silva, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Maria Tereza

22

Migliano Lopes, Paulo Schor, Renan Varolli, Simone Nacaguma, Yara Ferreira

23

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

24

constatado quorum com 12 presentes. A Pró-Reitora iniciou a sessão do Conselho de

25

Extensão e Cultura com os informes 1) Forproex Sudeste: Prof. Magnus falou sobre

26

o Forproex Sudeste que aconteceu na Cidade do Rio de Janeiro e foi organizado pela

27

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e a Universidade Federal

28

do Rio de Janeiro (UFRJ) e teve como tema: resistência e diversidade e a função social

29

da universidade, desta forma, todas as atividades foram realizadas no intuito de

30

resgatar a extensão do ponto de vista do impacto social. Em seguida destacou duas

31

atividades que considerou muito importantes e que possuem grande Impacto social,

32

que demonstrou como é importante resistir nesse momento de crise das universidades

33

e realizar ações de extensão, principalmente as ações que discutem a diversidade de

34

ideologias e de gênero quem ainda hoje encontram resistências em algumas
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35

comunidades, então diante dessa perspectiva ainda assim foi possível indicar uma

36

esperança no trabalho desenvolvido pelas empresas juniores que podem ser uma boa

37

alternativa frente a toda esta crise financeira das universidades públicas. No evento

38

foi possível conhecer o projeto cidades populares que é um trabalho desenvolvido no

39

âmbito dos projetos habitacionais urbanos, que possui apoio do departamento de

40

arquitetura, que iniciou há cerca de 20 anos e tem resistido aos diversos momentos

41

críticos vividos em nossa história, assim como possibilita uma experiência

42

multidisciplinar entre os alunos de diversos cursos de graduação, que estão

43

comprometidos com a melhoria das condições sanitárias dos assentamentos. Outra boa

44

experiência compartilhada no evento foi sobre o beneficiamento do Pequi que também

45

teve uma abordagem multidisciplinar, geografia, antropologia e outros cursos, no

46

intuito de resgatar saberes populares e num trabalho junto à comunidade, produzem

47

vinagre a partir do bagaço do Pequi que era descartado e sem nenhum valor

48

comercial. O Forproex Sudeste elaborou uma carta, que serve de preparação para o

49

Forproex Nacional, em que foi assegurado alguns itens que são preciosos para

50

extensão tais como o compromisso com a curricularização da extensão nos cursos de

51

graduação, sendo que, das 107 universidades participantes apenas duas já

52

completaram o processo de curricularização e 5 estão em fase de implantação que é o

53

caso da UNIFESP ou seja temos muitas instituições aguardando o resultado dos nossos

54

processos para iniciarem a curricularização em suas instituições. Professora Raiane

55

complementou que o Forproex Nacional terá três temas centrais I- curricularização da

56

extensão nos cursos de graduação, II- avaliação e indicadores que está associada ao

57

item III- que é a possibilidade de captação de recursos e financiamentos no âmbito da

58

matriz Andifes, uma vez que forem identificados da onde os recursos vem e como eles

59

estão associados às atividades de extensão. Por fim, o Professor Magnus sugeriu que a

60

PROEC elabore um modelo para divulgação dos projetos de extensão, mesmo que seja

61

simples, contendo o contato para facilitar trocas de experiências com outras

62

universidades e também internamente na UNIFESP. Profa. Raiane destacou que os

63

bolsistas de extensão e comunicação irão trazer uma contribuição importante na

64

elaboração e mapeamento das atividades de extensão da UNIFESP, sendo assim, em

65

breve poderemos elaborar o material para divulgação da extensão. 2) Reunião com

66

as Câmaras de extensão e cultura - Profa. Raiane informou sobre a realização da

67

reunião com as câmaras para alinhar os fluxos e na ocasião foi enfatizado a

68

importância de credenciar os eventos e cursos de extensão da UNIFESP, pois
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69

atualmente ainda acontecem eventos, alguns de grande porte, que não realizam o

70

credenciamento junto a PROEC o que pode gerar algumas situações difíceis tendo em

71

vista que a instituição UNIFESP só pode emitir certificado e realizar divulgação no site

72

das ações cadastradas, neste sentido, já foi solicitado ao DTI ajustes no sistema para

73

facilitar a inserção destas ações no sistema, bem como será encaminhado o

74

memorando da PROEC junto com o Gabinete da Reitoria destinado às diretorias para

75

alertar sobre estas situações. Os conselheiros discutiram sobre o problema da emissão

76

de certificados das atividades não credenciadas, da necessidade de divulgar que o

77

credenciamento no sistema Siex está mais fácil e também sobre a diferença entre a

78

declaração de participação e o certificado, que por uma questão de rastreabilidade e

79

por ser um documento institucional exige o registro da PROEC. Profa. Raiane frisou

80

que o Siex (Sistema de Informações de Extensão da Unifesp) ainda necessita de

81

ajustes, sendo que, as reuniões com as câmaras contribuem na identificação dos itens

82

que ainda necessitam serem aprimorados, informou também que a PROEC junto com a

83

comissão para progressão está conversando e esclarecendo sobre os critérios adotados

84

para a avaliação da extensão. Katiúcia alertou sobre algumas ações que foram

85

cadastradas, porém as inscrições foram feitas pelo Google Docs em que existe uma

86

incompatibilidade dos sistemas o que acarreta a perda de dados importantes

87

principalmente para o registro de indicadores. Professor Ivaldo destacou a

88

importância de não adotar a medida by-pass, como uma alternativa ou mera forma de

89

simplificar os processos pois é necessário seguir fielmente os fluxos para que em

90

algum momento force que o sistema seja aprimorado e não haja perda de dados das

91

ações de extensão. Prof. Sérgio Cravo sugeriu que toda a documentação e regras que

92

orientam sobre a emissão de declaração e dos registros de certificados sejam enviados

93

para reforçar, divulgar e estabelecer os limites. Fabrício reiterou a necessidade de

94

disseminar para comunidade acadêmica que o Siex melhorou muito e inclusive facilita

95

na hora de emitir certificados de eventos em muitos casos está melhor do que o

96

Google Docs. 3) Lista de Cursos de Extensão e Eventos - setembro/2017: Manuel

97

Camilo apresentou a lista de cursos de extensão e eventos de todos os campi, que já

98

passaram pelo as câmaras e foram aprovados pela comissão da PROEC, sendo que, na

99

lista do total de 48 cursos eventos a apenas duas propostas de cursos que serão pagos

100 os demais serão gratuitos. Professora Raiane destacou a importância desta lista que
101 demonstra o volume do trabalho da comissão bem como o grande volume que
102 representa estas 48 atividades que irão acontecer na Instituição UNIFESP. Professor
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103 Magnus destacou a celeridade das aprovações pela comissão e que atualmente não se
104 pode justificar que existe demora por parte dessa comissão, eventualmente alguma
105 atividade necessita de ajustes e os proponentes demoram a enviar os documentos
106 ajustados. Manuel destacou que embora exista o desejo de dar celeridade nas
107 aprovações é importante que os documentos sejam encaminhados em tempo hábil.
108 Fabrício frisou sobre o público alvo das ações de extensão, pois devem abranger a
109 participação da comunidade e não restringir apenas para um público interno de
110 estudantes. Profa. Débora alertou que embora o Siex tenha melhorado, ele ainda
111 necessita de ajustes e complementou que todo este processo é importante para
112 empoderar e fortalecer as câmaras de extensão e cultura sendo que no Campus
113 Baixada Santista não há servidor para câmara atualmente há apenas uma secretária
114 que é compartilhada com outros setores e eventualmente podem ocorrer atrasos na
115 entrega das propostas. Profa. Edvane relatou sobre a questão da falta de
116 infraestrutura para promover os eventos que devem ser analisadas no âmbito do
117 PDInfra do Campus São Paulo pois esse item merece atenção uma vez que devemos
118 aprimorar os espaços e instalações em que são realizadas as ações, que devemos
119 pensar no futuro da instituição e propor melhorias para disponibilizar uma estrutura
120 mínima para receber nossos convidados e participantes. Prof. Sérgio Cravo informou
121 que existe proposta de mudanças do estacionamento, ele será derrubado e
122 posteriormente será construído espaço para a realização de eventos, também em
123 outros prédios há mini auditórios e uma estrutura que possibilita a oferta de cursos de
124 extensão e eventos. Prof. Magnus destacou que este ponto recebeu especial atenção
125 da equipe do PDInfra do Campus São Paulo e que existe sim propostas de melhorias
126 que atenderão as necessidades da comunidade interna e externa da universidade.
127 Professora Gabriela frisou que neste momento é importante reconhecer os pontos
128 fortes da nossa universidade, que temos uma liberdade criativa que outras instituições
129 não possuem sendo assim temos que ver esse lado positivo e melhorar o que for
130 necessário. 4) III Semana UNIFESP Mostra Sua Arte: Renan informou que o prazo
131 limite para entrega das programações é hoje. Em setembro foi enviado um e-mail para
132 as câmaras de extensão de Cultura solicitando o envio das programações dos Campi,
133 disse também que esta será a terceira edição da Semana Unifesp Mostra Sua Arte que
134 acontecerá entre os dias 17 a 20 de outubro de 2017, em que este evento visa mostrar
135 as iniciativas artísticas principalmente as que possuem vocação extensionista e
136 cultural da nossa universidade. Toda a arte gráfica já está pronta, sendo assim, a
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137 Coordenadoria Cultural está apenas aguardando a resposta das câmaras sobre as
138 programações que serão inseridas neste material para posteriormente serem
139 divulgados. Professora Raiane complementou que a proposta deve conter uma
140 programação para pelo menos dois dias neste intervalo da Semana Unifesp Mostra
141 Sua Arte e que está previsto o recurso de R$ 1883 para cada Câmara,porém, se
142 alguma câmera não utilizar este valor ele será dividido entre as demais câmaras.
143 Salientou a necessidade das CAECs providenciarem a entrega das programações pois
144 estamos com o tempo exíguo para divulgar a programação do evento. 5) Consulta
145 sobre atividades relacionadas com cuidados integrativos: Profa. Débora se
146 apresentou e informou que foi encaminhado um e-mail para as CAECs no intuito de
147 sondar sobre as atividades relacionadas com os cuidados integrativos, sendo que, as
148 respostas com as contribuições devem ser encaminhada para Profa.Sissy Fontes do
149 NUMEPI- Núcleo de Medicina e Práticas Integrativas, pois existe uma proposta de
150 realização de um congresso sobre cuidados integrativos e também a proposta de
151 potencializar a articulação entre os grupos que trabalham com esta temática. 6)
152 Plano de Direitos Humanos e editais de Direitos Humanos: Profa. Débora
153 informou que a UNIFESP aderiu ao pacto Nacional Universitário pela promoção do
154 respeito à diversidade da cultura da Paz e dos Direitos Humanos o termo foi assinado
155 em fevereiro de 2017, assim sendo, ao assinar o pacto a universidade se comprometeu
156 a realizar algumas ações, tais como: a formação de um comitê e a elaboração de um
157 plano de direitos humanos para a universidade, sendo que, o plano já está disponível
158 na página da UNIFESP e possui os seguintes eixos: ensino, pesquisa, extensão, gestão
159 e convivência comunitária. Neste momento temos a tarefa de potencializar as ações
160 propostas por este comitê que é presidido pela Profa. Raiane. Nos dois últimos meses
161 houve a abertura de 2 editais do MEC através da SECADI - Secretaria de Educação
162 Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. O primeiro edital aberto pela
163 SECADI foi para a formação de profissionais da Educação Básica na modalidade
164 ensino a distância, então fizemos a articulação com pessoas que trabalham com
165 direitos humanos e conseguimos mandar duas propostas, porém as propostas não
166 foram selecionadas. O outro edital foi aberto pela SECADI junto com a CAPES também
167 encaminhamos um chamado para todos os docentes da universidade no intuito de
168 ampliar articulação e conhecer melhor os interessados por esta temática e buscando
169 estimular o envio de projetos, foi constatado que temos muitos projetos interessantes,
170 mas poucos atendem ao perfil solicitado no edital que é estar vinculado há um projeto
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171 de pesquisa, desta forma, foi possível o envio de três propostas de pesquisa. 7) Edital
172 para seleção de bolsistas de extensão e comunicação: Profa. Simone informou
173 que foi feito um edital com texto padrão e que foi repassado para cada Câmara, no
174 intuito de que cada CAEC realizasse a divulgação e o processo de seleção, desta forma
175 as câmaras realizaram a seleção. Sobre a responsabilidade da PROEC ficaram 2
176 bolsistas: um da Reitoria e outro do Campus Zona Leste, que foram selecionados
177 mediante a entrevista feita por uma comissão formada por ela, Prof. Magnus e Manuel
178 Camilo. A avaliação foi feita a partir do histórico escolar, a carta de interesse e a
179 entrevista. Para o Campus Zona Leste a aluna selecionada foi a Natália Oliveira que é
180 uma aluna de Ciências Econômicas e estará sob a supervisão da Profa. Débora. Profa.
181 Simone informou também que para a PROEC foram selecionadas a Bianca Leticia, do
182 curso de História e a Vitória Bressan, do curso de Letras, em seguida acrescentou que
183 a PROEC terá também uma bolsista voluntária, a Tatiane Menezes, do curso de
184 Filosofia. Para o Campus São José dos Campos foi selecionado o aluno João Heitor
185 Guirado, do curso de Ciência e Tecnologia. Para o Campus Osasco foi selecionado o
186 aluno Matheus de Faria, do curso de Relações Internacionais. Para o Campus Diadema
187 foi selecionada a aluna Luara Baia, do curso de Licenciatura Plena em Ciências. Para o
188 Campus Baixada Santista foi selecionada a aluna Ingrid Cristine Fonseca, do curso de
189 Terapia Ocupacional. Para o Campus Guarulhos foi selecionada a aluna Suevelin Cintia
190 dos Santos, do curso de Ciências Sociais. Após apresentar os bolsistas Profa. Simone
191 destacou que é importante que eles realizem um trabalho alinhado, portanto, já estão
192 realizando uma oficina com o apoio da equipe de Comunicação da UNIFESP para
193 prepará-los para a comunicação e o uso das tecnologias para divulgar melhor as
194 iniciativas de extensão e de cultura. A organização do trabalho entre eles serão: a
195 bolsistas Bianca (Reitoria) ficará responsável por receber o material dos bolsistas dos
196 campi e providenciar a publicação no Facebook e no Instagram institucional da
197 PROEC para divulgar os eventos e ações, a bolsista Tatiane (Reitoria) fará trabalhos
198 pontuais, por exemplo, na confecção de um banner ou folder, a bolsista Vitória
199 Bressan também receberá os materiais dos bolsistas das CAECs, porém irá focar nas
200 análises dos dados e indicadores. Os bolsistas das CAECs ficarão sob a supervisão dos
201 coordenadores das câmaras. Profa. Raiane destacou que este é o momento de nos
202 organizar institucionalmente, a PROEC junto com as câmaras, para viabilizar materiais
203 de divulgação da extensão e cultura, os alunos são muitos criativos e trarão uma
204 contribuição importante. 8) Curricularização da Extensão nos cursos de
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205 graduação: Profa. Simone informou que a comissão responsável pela implementação
206 da extensão nos cursos de graduação confeccionou um guia que foi apresentado ao
207 COEC em setembro/2017, este guia e os documentos para curricularização ficarão
208 disponíveis no site da PROEC e auxiliará todos os cursos na implementação da
209 extensão na matriz curricular, para isso, a comissão estipulou o prazo de 36 meses
210 para que todos os cursos iniciem o processo a contar do primeiro semestre de 2018.
211 Tanto o SIEX quanto a Pasta Verde já foram adaptadas, sendo assim, já estamos
212 preparados para iniciar a curricularização. Salientou que a comissão possui os
213 articuladores nos campi ajudando em todo este processo, em seguida, apresentou o
214 cronograma dos eventos que acontecerão em todos os campus para a apresentação do
215 Guia de Curricularização da Extensão. 9) Gravação dos programas de Rádio sobre
216 a Extensão: Profa. Simone relatou que esta proposta surgiu numa reunião do COEC e
217 tem como objetivo divulgar as ações de extensão e também promover uma articulação
218 entre os campi. O programa de rádio foi batizado de “Extensão em pauta” e
219 apresentou o cronograma de gravações em cada CAEC. Profa. Raiane agradeceu o
220 empenho do Prof. Stéfanis Caiaffo (Rádio Silva), a Profa. Simone Nacaguma e o
221 Departamento de Comunicação Institucional. Prof. Magnus destacou que é importante
222 também fortalecer a UNIFESP, na comunidade ainda somos pouco conhecidos então o
223 fonema, a palavra UNIFESP, é um bom caminho para nos tornarmos mais conhecidos.
224 10) Edital de Revitalização: é um edital que nasce a partir da parceria entre a
225 UNIFESP e o Banco Santander, em que a universidade concorreu a um edital que
226 estabelece como o recurso será utilizado, em linhas gerais é destinado a cultura, então
227 já existe um plano de trabalho para o período de quatro anos, estamos no terceiro ano.
228 O edital de Revitalização tem o intuito de transformar o espaço tornando-o mais
229 propício à socialização e convívio tanto do ponto de vista da extensão como da cultura.
230 A Seleção será feita nos campi que enviará 1 projeto. O valor para cada campus é de
231 R$3.000,00. A Pró-Reitora deu início a Ordem do Dia: Pauta 1) Telessaúde 232 Aditivo de Prazo: TED 145/2014, 112/2014 e Prorrogação do Contrato
233 054/2015 com a FAP-Unifesp - Professores Cícero e Claudia Galindo apresentaram o
234 trabalho desenvolvido pelo Telessaúde para pleitear o aditivo de tempo, sendo que
235 este projeto é fruto de um convênio com o Fundo Nacional de Saúde, em que
236 historicamente acontece descompasso na chegada dos recursos sendo necessário um
237 reajuste no prazo de execução. Ressaltaram também as dificuldades vivenciadas pelo
238 Telessaúde devido as defasagens de preços dos equipamentos. O público alvo deste
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239 projeto são profissionais de apoio, do nível médio e do nível superior, das unidades de
240 saúde. O Telessaúde abrange unidades de na cidade de São Paulo e outras cidades,
241 sendo necessário um maior prazo para finalizar a implantação núcleo. Os conselheiros
242 discutiram sobre o Telessaúde e a Pró-Reitora colocou em votação o Aditivo de prazo
243 de 12 meses, ao TED 145/2014 – FNS, com vencimento previsto para 01/03/2018,
244 referente a aquisição de material permanente, o Aditivo de prazo de 12 meses, ao TED
245 112/2014 – FNS, com vencimento previsto para 22/05/2018, referente a custeio do
246 NTC, e a Prorrogação do contrato nº 054/2015 com a FAP UNIFESP, até maio de
247 2019, com utilização dos recursos de Aplicações Financeiras do contrato nº 054/2015,
248 referente a contratação de equipe de apoio e as propostas foram aprovadas por
249 unanimidade. Pauta 2) Coordenação dos cursos Lato Sensu do Departamento de
250 Oftalmologia: Profa. Raiane explicou sobre o Edital dos Cursos Lato Sensu, sobre o
251 processo de revisão da Resolução 131 do CONSU, que possui um grupo de trabalho
252 analisando e propondo melhorias na resolução, todavia, ela ainda está vigente e consta
253 um critério que diz que cada docente só poderá coordenar um curso Lato Sensu,
254 todavia o Departamento de Oftalmologia fez um pedido para reavaliar este critério e
255 solicitou que possa apresentar a justificativa ao COEC. Prof. Paulo Schor realizou a
256 apresentação em nome do Departamento de Oftalmologia, justificou que o grupo
257 possui tradição de ofertar cursos Lato Sensu, estágios e também as residências que
258 são reconhecidas no cenário brasileiro. Além disso, disse que cerca de 50% dos
259 trabalhos desenvolvidos na área de oftalmologia são do Departamento de oftalmologia
260 da UNIFESP. Estes cursos de especialização são muito específicos e não substituem as
261 residências. Tradicionalmente são cerca de 20 cursos que o Departamento de
262 Oftalmologia oferece para que os profissionais médicos aprimorem suas habilidades.
263 Considerando ques os cursos possuem excelência e que há inúmeras complexidades
264 não é interessante agrupar os conteúdos e diminuir o número de cursos pois
265 perderíamos a qualidade. O Departamento de Oftalmologia possui cerca de 6 docentes
266 para oferecer mais de 20 cursos, desta forma, é inviável que o departamento atenda ao
267 critério que diz que cada docente poderá coordenar apenas um curso, sendo assim,
268 considerando que esta é uma demanda recorrente, que possui reconhecimento da
269 comunidade e que nenhum curso é pago, solicitou que o COEC aprove, em caráter de
270 excepcionalidade, que estes cursos sejam ofertados e que os docentes do
271 Departamento de Oftalmologia possam coordenar mais de um curso. Em seguida
272 alertou também que este critério poda as possíveis chances de crescimento da
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273 universidade. Profa. Raiane esclareceu que para o primeiro semestre de 2018 temos
274 23 propostas de cursos do Departamento de Oftalmologia. Os conselheiros debateram
275 e a Pró-Reitora colocou em votação a aprovação da possibilidade de os docentes do
276 Departamento de Oftalmologia coordenar mais de um curso Lato Sensu e os
277 conselheiros aprovaram por unanimidade. Pauta 3) Regulamentação dos 20% de
278 bolsas integrais para os cursos de especialização e aperfeiçoamento pagos
279 (demanda GT da resolução 131) Profa. Raiane frisou que temos que acumular uma
280 discussão sobre a regra de distribuição dos 20% de bolsas integrais oferecidas pelos
281 cursos Lato Sensu, para resolver questões, por exemplo, do curso em que o público
282 não tem perfil socioeconômico frágil e também para garantir a divulgação destas
283 oportunidades para a comunidade em geral. Prof. Magnus destacou que é importante
284 despertar nos coordenadores dos cursos pagos este olhar de inclusão e propôs que se
285 crie um grupo para elencar os critérios e trazê-los na próxima reunião do COEC. Os
286 conselheiros discutiram sobre a importância de divulgar para a comunidade a
287 possibilidade de realizar o curso de especialização gratuitamente, sendo este o papel
288 da universidade pública, no sentido de incluir os excluídos. Em seguida foi constituído
289 o grupo para discutir e apresentar a proposta para Regulamentação dos 20% de bolsas
290 integrais para os cursos de especialização com os seguintes participantes: Prof. Ivaldo
291 (EPM/PROEC), Profa. Edvane (EPE), Luiz Alberto Melo Jr(EPM), Prof. Cícero (UAB),
292 um representante do Campus Baixada Santista e um representante do Campus Osasco.
293 Prof. Magnus salientou que é importante que este grupo traga a proposta o mais breve
294 possível para que possa ser apreciada junto com a revisão da Resolução 131 do
295 CONSU. Pauta 4) "Prestação de Serviços" - resolução multiusuários: Prof. Magnus
296 relatou que existe um grupo de trabalho responsável por construir a resolução sobre a
297 prestação de serviço pelas plataformas multiusuários, durante as discussões houve o
298 entendimento de que a PROEC tem um papel importante tendo em vista que a
299 prestação de serviços configura uma das vertentes da extensão. A PROEC então deu
300 algumas sugestões e contribuições para o texto da resolução, que ainda está em
301 construção, sendo elas: I) no início da resolução, na parte dos considerandos, foi
302 incluída a definição do que é a prestação de serviços na extensão e que será
303 importante que a proposta esteja atrelada a um projeto acadêmico de extensão. II) a
304 questão de acompanhamento dos Projetos Acadêmicos de Prestação de Serviços
305 (PAPS) será feita de forma tripartite, ou seja, o NIT, um setor que ainda será criado
306 para cuidar da prestação de serviços na PROEC e o setor de contratos e convênios da
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307 PROADM para garantir a viabilidade dos PAPS, III)inclusão como prestação de
308 serviços a curadoria, a assessoria e a consultoria. A princípio serão 1 ou 2 PAPS por
309 campus e espera-se que entre 2018 e 2019 a universidade já tenha adquirido uma
310 experiência e possa inclusive propor novas revisões para aprimorar os fluxos. Não
311 havendo tempo hábil a Pró-Reitora agradeceu a presença dos conselheiros e encerrou
312 a sessão. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Raquel Vieira Ramos
313 Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim
314 e pela Srª Presidente.
315
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Raiane Patricia Severino Assumpcao
Pró-reitora de Extensão e Cultura
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