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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 22 DE NOVEMBRO DE 2018

4
5

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, nesta cidade de São

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 Assumpção. Estiveram presentes os membros:

9

Celso Takashi Yokomiso, Classius Ferreira da Silva, Denise Stringhini, Flaminio de

10

Oliveira Rangel, Horacio Hideki Yanasse, Hugo Fernandes, Katiucia Danielle dos Reis

11

Zigiotto, Luciano Gamez, Magnus R. Dias da Silva, Maria Cecilia Sanches, Patricia

12

Grechi dos Santos Barbosa, Raiane Patricia Severino Assumpção, Solange Guizilini.

13

Justificou ausência: Thais Cyrino de Mello Forato que foi substituída por: Luciano

14

Gamez. Justificaram ausência e não foram substituídos: Gabriel de Almeida Arruda

15

Felix, Jose Lincoln Menegildo Casselin,Julio Cesar Zorzenon Costa, Marco Andre

16

Ferreira Dias, Simone Nacaguma. Não justificaram ausência: Emilia Inoue Sato,

17

Gilmar Fernandes do Prado, Janine Schirmer, Luiz Philipe Belarmino Reis, Magali

18

Aparecida Silvestre, Marcela Becegato dos Santos, Sylvia Helena Souza da Silva

19

Batista. Participaram da reunião como convidados: Ana Carolina Costa da Silva,

20

Andreia dos Santos Menezes, Dáina Gonçalves Silva, Gilson Costa dos Santos,

21

Jussilaine Santos Cardoso,Lucilene Silva, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros,

22

Paulo Bandiera Paiva, Valeria Sperduti Lima, Yara Ferreira Marques. Tendo os

23

senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com

24

13 presentes. Profa. Raiane Patricia Severino Assumpção iniciou a reunião com os

25

INFORMES: 1) Apresentação da nova coordenadora da Câmara de Extensão e

26

Cultura do Campus Guarulhos: Profa. Raiane deu Boas vindas e apresentou a Profa.

27

Maria Cecilia Sanches nova coordenadora da CAEC Guarulhos e que agora também

28

será membro do COEC. 2) Evento "Educação para as relações étnico-raciais no

29

ensino superior: desafios e estratégias": Profa. Raiane informou que foi realizado

30

no dia 21 de novembro de 2018, à tarde, no Auditório do Campus Reitoria da UNIFESP

31

com a participação da convidada Profa. Dra. Iolanda de Oliveira, da Universidade

32

Federal Fluminense (UFF). O evento teve representantes de vários campi e teve o

33

intuito de debater sobre a situação atual das universidades brasileiras em torno à

34

temática e na ocasião também foi proposta a criação de uma comissão na Unifesp com
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35

a tarefa de elaborar instrumentos para análise da temática em nossa universidade,

36

para compor esta comissão os campi indicarão uma pessoa que poderá ser escolhida

37

pela Congregação do campus e uma parte da comissão será composta por estudiosos

38

da área. Essa é uma construção com a Pró-reitoria de Extensão e Cultura (PROEC),

39

Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (PRAE), Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD), e

40

também com adesão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPGPq). A

41

comissão, quando formada, será apresentada e homologada pelos conselhos centrais e

42

ficará responsável por apresentar o resultado dos trabalhos aos conselhos. Esta é uma

43

tarefa importante para conhecer as realidades, sobre nossos projetos, programas,

44

linhas de pesquisas e para adequar os currículos conforme estabelecido em lei pelo

45

Ministério da Educação (MEC), desta forma, a comissão poderá analisar o que a

46

UNIFESP já possui e dar o suporte para que a UNIFESP possa avançar e implantar a

47

política Educação para as relações étnico-raciais no ensino superior de forma

48

abrangente em todos os campi, reafirmando os propósitos institucionais firmados junto

49

com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB). 3) Reunião com representantes

50

do Fórum de Professores Indígenas de São Paulo: Profa. Raiane comunicou que

51

no dia 23/11/2018 às 15h00 haverá um encontro com representantes do Fórum de

52

Professores Indígenas de São Paulo. Este encontro faz parte de um conjunto de

53

atividades que ocorreram durante a semana e é fruto da aproximação deste grupo que

54

buscou apoio da UNIFESP para tentar a efetivação de cursos de formação para

55

indígenas do estado de São Paulo e discutir as possibilidades de como a UNIFESP

56

poderia apoiar estas iniciativas para a formação indígena, por fim convidou os

57

conselheiros a participarem e divulgarem o evento. 4) Apresentação sobre

58

Observatórios nos campi: A Pró-Reitora informou que foi realizado o contato com os

59

campi para a realização das reuniões sobre os Observatório, conforme proposta

60

apresentada ao COEC na reunião anterior. Estes encontros são necessários pois temos

61

identificado muitas ações desenvolvidas na universidade que contribuem para as

62

políticas públicas, inclusive alguns campi entram em contato com a PROEC e com a

63

Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN), com a proposta de criar Observatórios.

64

Além do diálogo interno, também existe o diálogo com as prefeituras, como por

65

exemplo temos demanda em Diadema, Guarulhos e Zona Leste. Foi construída uma

66

agenda de reuniões nos campi para realizar o debate sobre os Observatórios,

67

apresentar o levantamento de ações da UNIFESP, apresentar experiências de outras

68

universidades como também saber se existem pessoas com experiências já iniciadas e
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69

com interesse em contribuir na construção da Política de Observatórios. Destacou que

70

na Unifesp existem experiências distintas mas precisam de uma diretriz comum e

71

nesta perspectiva o objetivo principal destes debates é conhecer as realidades e

72

construir uma diretriz sobre Observatórios para toda a UNIFESP, inclusive pensando

73

na possibilidade de atuar em rede com outras universidades ou organizações. Se

74

houver adesão e interesse dos campi, existe a possibilidade de abrir edital e estudar a

75

viabilidade de disponibilizar bolsas de extensão. Caso esta proposta se efetive, está

76

prevista a abertura do edital até junho de 2019. A partir desta construção conjunta, a

77

Unifesp poderá avançar para a abertura de editais para fortalecer estas ações. Pediu

78

apoio para convidar as pessoas e divulgar estas reuniões que acontecerão nos campi.

79

Prof. Flamínio solicitou que além da Reunião sobre Observatórios seja organizada uma

80

agenda de reuniões no Campus Diadema pois tem um volume grande de questões

81

extensão que também precisam ser discutidas. Profa. Raiane esclareceu que esta

82

rodada será para discussão dos Observatórios, que é um tema que também envolve a

83

pesquisa e abre novas possibilidades de trabalho envolvendo a metodologia e

84

procedimentos científicos que contribuam para as políticas públicas e disse que é

85

possível marcar outras datas para outros temas. Prof. Magnus sugeriu organizar o

86

cronograma e as pautas durante a Reunião realizada entre a PROEC e as CAEC. Prof.

87

Classius sugeriu chamar um representante das diretorias de campi para as reuniões

88

da PROEC e CAEC. 5) Representação do COEC na Comissão de Avaliação

89

Técnica do PPI: Profa. Izabel fez apresentação e resumo do processo de construção

90

do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) que foi desenvolvido com uso de um

91

aplicativo específico feito para a universidade e que possui várias etapas. Destacou

92

que o prazo de inserção de propostas foi estendido e ainda é possível incluir novas

93

propostas no sistema. Para a construção do PPI, além da contribuição de todos os

94

proponentes, haverá 3 grupos que irão organizar as propostas: um grupo no campus

95

(Comitê editorial), um grupo intercampi (Assembléia Editorial Intercampi) e o terceiro

96

grupo será a Comissão de Avaliação Técnica do PPI, composta por várias instâncias da

97

universidade e ficará responsável por verificar tudo o que é necessário para que as

98

propostas se efetivem, apontando e ajustando item a item para garantir a legalidade e

99

a viabilidade das propostas. Para compor a Comissão de Avaliação Técnica do PPI será

100 necessário que o COEC indique, até 20 de dezembro de 2019, 3 representantes (um
101 técnico (TAE), um docente e um aluno) e também está previsto que a PROEC indique
102 um representante, sendo que, além dos aspectos gerais estes representantes, em
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103 específico, contribuirão para que as questões relativas às normativas da extensão
104 universitária sejam observadas e ajustadas se necessário. Profa. Izabel também
105 esclareceu que a comissão terá uma reunião inicial, mas em geral o trabalho será on106 line, frisou também que o aplicativo usado para construção do PPI organiza as
107 propostas por temáticas, agrupando-as, e os grupos vão trabalhar de forma
108 simultânea. Profa. Raiane alertou que pelo cronograma esta era a última reunião do
109 COEC em 2019 e sugeriu que os interessados em participar se manifestassem para
110 compor a comissão. Feita a discussão foram indicados a representante TAE - Katiucia
111 Zigiotto e como representante docente - Prof. Classius Ferreira, não havendo
112 representante discente na reunião a indicação será realizada posteriormente. 6)
113 Informes da Universidade Aberta do Brasil (UAB UNIFESP): I) Nova
114 Coordenação: Profa. Izabel Meister informou que saiu da coordenação da UAB,
115 agradeceu aos conselheiros do COEC pelo apoio prestado em sua gestão e apresentou
116 a nova Coordenadora Profa. Valéria Sperduti Lima. II) Resultado do Edital 05/2018
117 para ofertas de cursos: Profa. Valéria informou que todas as propostas de cursos que
118 se submeteram ao Edital 05/2018 foram apresentadas à Coordenação de
119 Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e foram aprovadas, com o total
120 de 1500 vagas para serem distribuídas entre todos os cursos. Em seguida, destacou
121 que dentre os cursos aprovados há 05 cursos destinados para formação de professores
122 e apresentou a lista com o todos os cursos de Especialização: a)Ensino de Filosofia no
123 Ensino Médio;b)Literatura de Língua Portuguesa, identidades, territórios e
124 deslocamentos: Brasil, Moçambique e Portugal - diferentes olhares; c) bullying,
125 Violência, Preconceito e Discriminação nas escolas; d) Educação em Direitos
126 Humanos; e)Áfricas e suas Diásporas; f)Informática em Saúde, g) Saúde Indígena,
127 h)Enfermagem nas urgências e emergências. Esclareceu também que os cursos estão
128 previstos para iniciarem a partir de julho de 2019. Profa. Raiane salientou que esta
129 devolutiva é importante pois o Edital 05/2018 foi aprovado pelo COEC e além disto
130 houve diversificação de cursos, então para ofertar esses cursos e as 1500 vagas, estão
131 envolvidos um conjunto de docentes, servidores e colaboradores da UNIFESP. Prof.
132 Flamínio destacou que se discute muito sobre a metodologia do Ensino à Distância
133 (EAD), todavia é necessário destacar também o impacto destes cursos para a
134 sociedade, uma vez que há cursos que são destinados a professores do ensino básico,
135 em vista disso e considerando que a UNIFESP está no momento de construção do
136 Projeto Pedagógico Institucional -PPI, temos que refletir e destacar também estes
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137 aspectos que envolvem o lado social, que reafirmam o papel da universidade e o
138 trabalho desenvolvido pela UAB. Profa. Izabel salientou o curso “Literatura de Língua
139 Portuguesa, identidades, territórios e deslocamentos” que é o primeiro curso que irá
140 ser realizado com a parceria de 3 países, com professores, tutores e alunos dos 3
141 países e que será uma experiência positiva para a universidade. Profa. Raiane também
142 destacou que a UNIFESP está a caminho de efetivar a Internacionalização e o EAD
143 contribui com isto. Prof. Luciano questionou o número de vagas e as Profa. Izabel e
144 Profa. Valéria esclareceram que as vagas foram determinadas pela CAPES, e a UAB
145 UNIFESP alcançou o teto do que é permitido atualmente. III) Devolutiva
146 organização dos Workshops do Projeto para desenvolvimento de temáticas de
147 jogos virtuais: Profa. Izabel disse que na Reunião do COEC realizada e setembro, os
148 conselheiros aprovaram que a FapUnifesp recebesse os recursos oriundos do Edital
149 CAPES nº 42/2017 para viabilizar o desenvolvimento de um jogo para criar percursos
150 de aprendizagem para auxiliar os professores a pensar como trabalhar contextos
151 temáticos e os caminhos para proposição de jogos educativos, todavia o COEC propôs
152 uma forma de aproveitar a vinda do Técnico para desenvolvimento de Jogos e
153 estabeleceu que fosse ofertada oficinas/workshops para um alunado ampliado, como
154 devolutiva Profa. Izabel informou que no momento ainda está em fase de assinatura do
155 contrato com a FapUnifesp, ainda há o período de lançar edital para a seleção dos
156 profissionais para desenvolvimento dos jogos e, desta forma, a coordenação do projeto
157 planeja realizar a oficina a partir de maio/2019. Prof. Magnus salientou que é
158 importante que as datas sejam informadas em tempo hábil para que haja divulgação e
159 a PROEC possa se organizar. Profa. Raiane solicitou que as datas sejam informadas em
160 março de 2019. 7) Reunião do Comitê de Direitos Humanos -26/11 às 15h: Profa.
161 Raiane informou que o Comitê de Direitos Humanos, que é formado por um grupo de
162 pessoas da universidade que acompanham as ações de direitos humanos na
163 universidade fará uma reunião no dia 26/11/2018 Às 15h00 e a reunião será aberta
164 para quem tiver interesse pela temática, desta forma convidou todos conselheiros,
165 podendo inclusive ampliar o convite. 8) Informes da Coordenadoria de Cultura166 PROEC: Profa. Andréia Menezes informou que será enviado por e-mail para as
167 câmaras o link para a avaliação da Semana Unifesp Mostra sua Arte sendo necessário
168 que todos façam a avaliação e em seguida pediu para que todos enviem para a
169 coordenadoria os relatórios e fotos do evento. Além disto também está sendo feita uma
170 reformulação do site da Coordenadoria de Cultura, a partir do levantamento das ações
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171 culturais da UNIFESP, tudo está sendo atualizado e organizado para fazer um
172 repositório de ações culturais, pois a proposta é divulgar as atividades desenvolvida
173 nos campi e tornar o site visualmente mais atrativo. ORDEM DO DIA: Pauta 1)
174 Aprovação das Atas das Reuniões do COEC realizadas em 27/09/2018 e
175 25/10/2018: a Profa. Raiane colocou as atas em votação e ambas foram aprovadas,
176 sem votos contra e com uma abstenção. Pauta 2) Prorrogação TED do Prjeto
177 Universida Aberta do SUS -Una-SUS (Nº 57/2013 MS) e Contrato 28/2014
178 (FapUnifesp): Prof. Paulo Paiva, coordenador Adjunto do projeto Una-SUS fez uma
179 breve apresentação do Projeto Una-SUS na UNIFESP, que teve início em 2010 e desde
180 então oferece cursos gratuitos para profissionais de saúde que atuam no Sistema
181 Único de Saúde (SUS). Relatou que a Una-SUS/UNIFESP é responsável pelo estado de
182 São Paulo e por distritos indígenas determinados pelo Ministério da Saúde (MS). O
183 sistema Una-SUS conta com uma plataforma de recursos educacionais onde é possível
184 desenvolver o curso e armazenar os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) dos
185 alunos que participam do curso. O principal curso do projeto é o curso de
186 Especialização em Saúde da Família mas também oferece outros cursos, para isto,
187 conta com uma equipe técnica e de suporte pedagógico, além disto, possui a
188 Infraestrutura para realizar curso de Ensino a Distância e viabilizar o ambiente virtual
189 de aprendizagem. Desde 2010 já foram realizadas 22 ofertas de curso, das quais 2
190 estão em andamento, desta forma o Projeto Una-SUS atinge números significativos e
191 obteve 13.709 profissionais matriculados, 9.458 formados, 943 em curso, neste
192 período apresentou também uma média de 15,1% de reprovação e 9,5% de evasão.
193 Prof. Paulo destacou que o projeto Una-SUS atende o Projeto Mais Médicos,
194 possibilitando a capacitação dos médicos, sendo que, para estes profissionais em
195 específico, o aluno que reprovar ou abandonar o curso de especialização do Una-SUS,
196 obrigatoriamente sai do Programa Mais Médicos. Neste momento a Una-SUS/
197 UNIFESP já atingiu as metas de vagas em curso de especialização previstas no TED Nº
198 57/2013 MS, todavia solicitou ao Ministério da Saúde e ao COEC a prorrogação pois
199 ainda existe um saldo de aproximadamente 2 milhões de reais e com este recurso
200 existe a possibilidade de apoiar os cursos da Una-SUS que estão em andamento,
201 também relatou que a prorrogação será de mais um ano, tanto no TED como também o
202 contrato firmado com a FapUnifesp, sendo que o saldo é suficiente para manter a
203 equipe da Una-SUS neste período. Jussilaine reiterou que as metas de vagas em curso
204 de especialização do TED já foram atingidas e apresentou os objetivos que justificam o
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205 pedido de prorrogação por mais um ano, dentre eles estão: realização de pesquisa
206 sobre o impacto dos cursos ofertados pelo Una-SUS no território e também para os
207 egressos; publicação dos trabalhos de conclusão- TCC- de todos alunos que são os
208 estudos realizados pelos alunos em sua maioria no ambiente de trabalho um
209 quantitativo de quase 10mil TCC's que ficarão públicos em uma plataforma que
210 possibilitará disponibilizar tudo o que foi produzido pelo projeto, inclusive uma
211 ferramenta desenvolvida pela equipe para identificar similaridade entre os trabalhos
212 dos alunos. Em seguida Jussilaine informou que o Ministério da Saúde já aprovou o
213 pedido de prorrogação e no momento estão aguardando a publicação do extrato que
214 será feita pela DICON de São Paulo, em relação ao contrato a FapUnifesp também já
215 se manifestou favorável à prorrogação em conversa durante uma reunião. Também
216 relatou que está sendo formado um Comitê Estadual para tentar implementar a
217 integração Ensino-Serviço no Programa Mais Médicos. Após a apresentação a Pró218 Reitora colocou em votação a prorrogação do TED Una-SUS (Nº 57/2013 MS) e do
219 Contrato nº 28/2014 com a FapUnifesp a qual foram aprovadas por unanimidade.
220 Pauta 3) Homologação de Cursos de extensão, Cursos Lato Sensu e Eventos: I)
221 Homologação Cursos Lato Sensu (1º semestre/2019) Dáina Silva fez a apresentação da
222 Lista de cursos Lato Sensu gratuitos que foram credenciados e aprovados pelas suas
223 respectivas câmaras, departamentos, ou seja, seguiram o fluxo institucional. Salientou
224 que a lista refere-se a cursos gratuitos e que não apresentam pendências, alguns
225 apresentam pendências simples que estão e seriam encaminhadas brevemente, em
226 seguida, informou que os cursos pagos tem um maior número de etapas e documentos
227 para cumprir e por este motivo serão aprovados na próxima reunião do COEC.
228 Esclareceu também que a maior parte dos cursos são da Escola Paulista de Medicina
229 (EPM), 1 curso é do Campus Diadema, 1 curso é do Campus Guarulhos e 1 curso é da
230 PROEC, os demais são da EPM. Profa. Raiane esclareceu que os cursos pagos ainda
231 estão no prazo, eventualmente para cumprir o cronograma será necessário aprovar ad
232 referendum. Frisou também que estamos numa universidade pública e embora tenham
233 alguns cursos pagos a maioria é gratuito, reiterou que a votação neste momento é só
234 cursos gratuitos que estão na lista apresentada para serem ofertados no primeiro
235 semestre de 2019 e com início até abril/2019. A Pró-Reitora colocou a lista de cursos
236 de Especialização e Aperfeiçoamento Lato Sensu em votação e o conselho aprovou por
237 unanimidade. II) Homologação dos Cursos de Extensão credenciados entre 23/10 a
238 14/11/2018: Manuel realizou a apresentação dos 17 cursos de extensão e apresentou
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239 as áreas temáticas dos cursos. Prof. Luciano Gamez questionou sobre a inserção da
240 Carga Horária de EAD em curso presencial no SIEX, pois atualmente não tem opção
241 de fazer o curso presencial com carga horária de EAD, ou seja, não consegue
242 computar a carga horária de EAD, e “e vice-versa”. Manuel esclareceu que existe uma
243 definição do Forproex, sendo que para o curso de extensão (até 179h) a modalidade
244 “Curso EAD” está limitada ao máximo de 20% de atividade presencial, sugeriu que se
245 o proponente avaliar que o curso é predominante EAD, é preferível registra como
246 curso EAD. Profa. Raiane informou que estamos finalizando a revisão do Regimento da
247 PROEC, a partir será possível avançar na revisão dos regimentos internos e revisar
248 esta situação, todavia, não podemos fugir do que está estabelecido pelo FORPROEX,
249 mas será possível analisar este item a as novas contribuições ou ajustes que ajudem a
250 melhorar o credenciamento das ações de extensão, desde que fiquem asseguradas o
251 respeito à Política Nacional de Extensão. Prof. Luciano e Katiucia relataram sobre os
252 cursos destinados a profissionais da prefeitura, professores, que só podem computar o
253 certificado para fins de carreira, em suas respectivas prefeituras, se tiverem uma
254 carga horária mínima e o EAD ajuda a complementar a carga horária para atingir
255 estas horas mínimas. Manuel disse que a revisão do regimento será importante
256 encontrar uma estratégia para observar estas especificidades das prefeituras ou até
257 mesmo outros possíveis pré-requisitos estipulados pelas instituições externas. Profa.
258 Raiane também disse sobre a necessidade de qualificar os trabalhos das CAEC, tem
259 que melhorar como avaliar ementa, em algumas situações a natureza da ação às vezes
260 não condiz com a proposta de curso ou evento, embora a carga horária enquadre o
261 nome escolhido pelo proponente não condiz, mas também acrescentou que com a
262 revisão dos regimentos internos podemos avaliar e descrever melhor o que é cada
263 nomenclatura. Ainda sobre o nome/categoria do curso/evento Prof. Magnus salientou
264 que estas orientações já podem ser feitas no dia-a-dia, verificar os requisitos-mínimos
265 e orientar o proponente, questionar e indicar a o nome/categoria que melhor se
266 adequada para cada ação. Manuel disse que essa orientação sobre o nome/categoria
267 sempre é feita, mas algumas situações e nomenclaturas dá margem para dúvida, por
268 exemplo, “oficina” pode ser considerada curso ou evento. Profa. Raiane ponderou que
269 estamos no momento de aprovar e orientar, ainda não estamos devolvendo, com a
270 revisão dos regimentos internos temos como melhorar, em seguida colocou em votação
271 os 17 cursos de extensão as quais foram aprovados por unanimidade. III)
272 Homologação dos Eventos credenciados entre 23/10 a 14/11/2018: Ana Carolina
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273 realizou a apresentação dos eventos, foram credenciados 33 eventos e houve um
274 aumento significativo do número de eventos promovidos na Reitoria, em especial pelo
275 NIT, também relatou que no período houve somente 2 eventos pagos. Prof. Magnus
276 frisou que avançamos muito no credenciamento dos eventos e a aprovação está rápida,
277 que não há motivos para que as atividades institucionais não sejam devidamente
278 credenciadas. Profa. Raiane colocou em votação e os 33 eventos foram aprovados por
279 unanimidade. Pauta 4) Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e
280 Uniprofissional / 2019: Profa. Solange, coordenadora da COREMU, fez a
281 apresentação sobre o processo seletivo para 18 programas, dentre os quais 15 são
282 destinados a Programa de Residência Multiprofissional e 3 programas de Residência
283 Uniprofissional. Para este edital o MEC autorizou 196 vagas para R1, sendo que, cada
284 residente receberá uma bolsa do MEC no valor de R$3.330. Esclareceu também que os
285 residentes fazem 60 horas semanais, com duração mínima de 2 anos. A Residência
286 Multiprofissional faz parte da modalidade de educação Lato Sensu e por esta razão a
287 COREMU está vinculada à PROEC e ao COEC. A residência Multiprofissional na
288 UNIFESP iniciou em 2010 com apenas 3 programas agora temos 18 e atualmente é
289 maior residência multiprofissional do país. Para a seleção dos residentes temos 4
290 editais abertos: 1 edital para os programas multiprofissionais e 3 editais são dos
291 programas uniprofissionais, sendo que, para os programas Uniprofissionais a abertura
292 só é feita mediante a autorização do MEC e da Comissão Nacional de Residência se for
293 considerado interesse nacional. As inscrições foram abertas dia 4/11 e terminam dia
294 30/11/2018, a aplicação da prova será feita no dia 09/12/2018 e o início das atividades
295 dos residentes R1 acontecerá em março/2019. Esclareceu também que o Processo
296 Seletivo está sendo realizado via FapUnifesp e que para a contratação da FapUnifesp
297 foi firmado um contrato, que foi submetido a avaliação da Procuradoria e foi
298 necessário a aprovação ad referendum para não haver prejuízo dos prazos e do
299 cronograma. Ao final agradeceu aos Conselheiros pelo apoio e também informou que a
300 gestão dela está encerrando em dezembro/2018. Profa. Raiane agradeceu a Profa.
301 Solange pelos anos de compromisso com o desafio de dar visibilidade a Residência
302 Multiprofissional da UNIFESP e pelo grande trabalho realizado. Profa. Raiane também
303 frisou que os editais também foram analisados pela Procuradoria assim como o
304 contrato firmado com a FApUnifesp para realizar o processo seletivo, em seguida
305 colocou em votação e aprovado por unanimidade. Pauta 5) Regimento da PROEC:
306 Profa. Raiane relatou que o regimento já foi amplamente discutido e que para encerrá-
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307 lo só falta analisar os apontamentos que deveriam ser revisados no regimento em
308 relação ao Artigo 1º foi sugerida a inclusão a palavra “inovação” e inclusão da cultura.
309 Já o Artigo 2º houve sugestão de suprimi-lo e remeter ao Artigo 3º onde também foi
310 sugerido incluir um parágrafo único que remete ao plano de cultura da universidade.
311 Profa. Raiane fez a leitura da nova redação (Artigo 1º e Artigo 3º) que foi proposta a
312 partir das observações dos conselheiros, informou que estes foram os 2 artigos que
313 necessitavam da revisão em seguida colocou em votação a supressão do Artigo 2º e
314 nova redação para os artigos 1º e 3º as quais foram aprovados por unanimidade. Prof.
315 Magnus alertou sobre o item 9 do Artigo 10º, o termo “zelar” precisa detalhar, isto
316 porque existem trâmites junto à COREMU e Procuradoria, as quais teme que a
317 redação remeta à mais uma responsabilidade para o COEC. Profa. Raiane esclareceu
318 que o termo “zelar” corresponde a assegurar que toda vez que abre um processo, que
319 as normativas e fluxos institucionais estabelecidos pela instituição sejam cumpridos, e
320 sugeriu complementar a redação do item 9 do Artigo 10º no sentido de seguir os fluxos
321 institucionais. Esclareceu também que a Procuradoria requisita a aprovação do COEC
322 do ponto de vista do mérito da ação de extensão, pois é a Procuradoria que analisa os
323 detalhamentos da lei. Os conselheiros aprovaram a sugestão. A Pró-Reitora indagou se
324 há mais algum apontamento, não havendo nenhuma manifestação colocou em votação
325 a aprovação a nova redação do Regimento da PROEC a qual foi aprovada por
326 unanimidade. Profa. Raiane informou também que em 2019 será realizada a revisão
327 dos regimentos internos das coordenadorias da PROEC. Pauta 6) Edital de
328 Revitalização: Profa. Raiane relatou que será necessária uma revogação da decisão
329 do COEC referente ao edital de Revitalização pois não será possível realizar o
330 cronograma estabelecido, o motivo deste impedimento é que houve atraso na entrega
331 da prestação de contas de 2017, especificamente de 2 projetos, com isso não há como
332 avançar realizar o edital em dezembro, conforme anteriormente estabelecido. Outra
333 questão é a incerteza de recurso para realizar o edital, contudo a nova previsão de
334 abertura do edital é fevereiro/2019, mas condicionado a disponibilidade de recurso
335 para a execução. O novo edital estabelece a necessidade da prestação de contas e tem
336 que ser usada como critério de seleção e deve ser condicionada por cada campus. Com
337 esta mudança de cronograma de abertura do edital em fevereiro/2019, a execução
338 poderá ser feita até agosto/2019, ou seja, estende 2 meses também, e desta forma fica
339 respeitado o período de um mês para submissão das propostas e também o tempo
340 hábil para a avaliação. A Pró-Reitora colocou em votação a abertura do edital de
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341 Revitalização adiado para fevereiro/2019 mas condicionado à disponibilidade de
342 recurso para a execução. A proposta foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais
343 tempo hábil a Pró-Reitora encerrou a reunião. Nada mais havendo a tratar, para
344 constar, eu, Raquel Vieira Ramos Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que,
345 após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.
346
347
348

Raiane Patricia Severino Assumpção
Pró-reitora de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
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Raquel Vieira Ramos Rodrigues
Secretária do Conselho de Extensão e Cultura
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