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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 24 DE MAIO DE 2018

4
5

Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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

Classius Ferreira da Silva, Denise Stringhini, Gabriela de Brelaz, Hugo Fernandes,

10

Julio Cesar Zorzenon Costa, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto, Luciano Gamez,

11

Magnus R. Dias da Silva, Marco Andre Ferreira Dias, Raiane Patricia Severino

12

Assumpção, Sergio Luiz Domingues Cravo, Solange Guizilini. Justificou ausência: Thais

13

Cyrino de Mello Forato que foi substituída por: Luciano Gamez. Justificaram ausência

14

e não foram substituídos: Gilmar Fernandes do Prado, Horacio Hideki Yanasse,

15

Adagmar Andriolo, Jose Lincoln Menegildo Casselin, Luciana Togni de Lima e Silva

16

Surjus, Luiz Philipe Belarmino Reis, Sergio Stoco. Participaram da reunião como

17

convidados: Antonio de Miranda, Debora Galvani, Izabel Patricia Meister, Larissa

18

Beltramim, Leticia Epiphanio Malheiro , Luis Fernando Prado Telles, Manuel Camilo

19

Gil F de Medeiros, Renan Varolli , Simone Nacaguma, Yara Ferreira Marques. Tendo

20

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

21

com 12 presentes. Profa. Raiane Patricia Severino Assumpção iniciou a reunião com

22

os informes:1) Processo de Elaboração do Plano Pedagógico Institucional - PPI

23

UNIFESP: Profa. Claudia Tessari apresentou o processo para elaboração do PPI que é

24

um documento importante, que junto com o PDI, traz as diretrizes mais gerais para

25

nortear o as práticas acadêmicas e pedagógicas da instituição no âmbito do ensino, da

26

pesquisa e da extensão. O PPI da UNIFESP vigente é de 2006, ou seja, antes da

27

expansão da universidade e criação de outros campi, portanto está desatualizado. A

28

proposta é construir um novo PPI que reflete a realidade e represente de fato a

29

UNIFESP, de forma coletiva, participativa e deliberativa. Vai ser usada uma

30

metodologia construída na Universidade da Califórnia em Berkeley, com a

31

coordenação do Prof.Dr. James Holston - Professor Visitante na Proplan. A metodologia

32

prevê o uso de um aplicativo que já foi utilizado em distintas cidades no mundo,

33

principalmente para construção de orçamento participativo. Todavia foi adaptado para

34

ser usado pela UNIFESP na construção do PPI. No primeiro momento a participação
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35

será mais individual e consiste na inserção das propostas no sistema. Feito isso, o

36

aplicativo reúne as propostas que tem semelhanças e formam-se os grupos para

37

deliberar. A tecnologia vai intensificar o contato com as pessoas mas também serão

38

propostos encontros presenciais. Destacou que a deliberação é feita de forma

39

progressiva, além disso, o software é livre e a partir desta experiência o DTI também

40

poderá aprender e posteriormente o aplicativo poderá contribuir na construção de

41

outras propostas e projetos que precisem de deliberações coletivas. A previsão será

42

concluir o PPI em março de 2019. O lançamento do site foi realizado em 8 de

43

maio/2018, no momento a fase é de coleta de propostas. Salientou também que todo o

44

PPI tem que se alinhar ao PDI da UNIFESP e no site já tem 10 temas provocadores

45

para despertar os questionamentos e novas idéias. A coleta destas propostas é aberta

46

e todos podem participar, após esta fase as propostas serão distribuídas por áreas

47

temáticas. Fez a simulação de inserção de proposta diretamente no site e ao final

48

convidou a todos os conselheiros a participarem. 2) Congresso Acadêmico: Profa.

49

Raiane informou que o congresso está previsto para acontecer nos dias 11 e 12 de

50

junho de 2018. A equipe do DTI viabilizou uma forma digital para que a comunidade

51

acadêmica possa se inscrever e inserir seus trabalhos para o congresso. Manuel

52

Camilo informou que o prazo para os campi entregarem a programação é dia 25/05,

53

para possibilitar o fechamento e publicação da programação de toda a Unifesp e

54

confecção do folder. Os certificados dos participantes e apresentadores serão emitidos

55

também pelo sistema. Profa. Raiane agradeceu o esforço da equipe do DTI para

56

construção deste sistema que nos permite ter o registro do congresso na base de

57

dados, por ser um evento muito importante para a universidade. O esforço dos

58

técnicos de informática possibilitou a criação de uma base de dados que dialoga com o

59

SIEX. Salientou ainda a importância do credenciamento dos eventos institucionais

60

para que o registro esteja disponível de forma permanente. 3) Cursos de Extensão e

61

Eventos aprovados: Profa. Raiane informou que a lista de cursos de extensão e

62

eventos aprovados entre 20 de março até 22 de maio de 2018 foi enviada para os

63

conselheiros para acompanhamento das ações que estão sendo realizadas nos

64

diferentes campi e reforçou a importância do credenciamento. Manuel Camilo

65

informou que foram aprovados neste período 139 eventos e 32 cursos, sendo que,

66

deste total apenas 5 ações são com pagamento de inscrição e mensalidade. 4) Nova

67

template da página do catálogo de Cursos de Extensão e Eventos: Manuel

68

Camilo juntamente com a Equipe do DTI (Fernanda Sobral e Alexandre Tavares)
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69

apresentou a nova template do catálogo de Cursos de Extensão e Eventos, destacando

70

as melhorias tais como: designer mais atual, possibilidade de realizar as inscrições em

71

área restrita com a informação e contato do responsável e do departamento,

72

possibilidade de inserir link com maiores informações do evento, privacidade sobre

73

dados dos inscritos, ferramenta para procura por título ou palavra-chave, dentre

74

outras. Katiucia questionou sobre a possibilidade do DTI disponibilizar uma lista de

75

cursos e eventos específica para cada campus em suas respectivas páginas, pois existe

76

este tipo de demanda; relatou que na CAEC São José dos Campos esta lista é feita

77

manualmente. A equipe do DTI informou que cada CAEC precisa verificar localmente,

78

pois cada campus possui uma equipe de TI responsável. Profa. Raiane sugeriu que a

79

PROEC juntamente com as câmaras envie uma solicitação formal para que seja feito

80

este aprimoramento. 5) Resultado do Edital para seleção de Cursinhos

81

Comunitários: Profa. Raiane relatou que o Termo de cooperação entre a UNIFESP e

82

o Banco Santander possibilitou disponibilizar 10 bolsas para os cursinhos

83

comunitários. Yara Marques apresentou o resultado da seleção dos cursinhos, que foi

84

feita via edital, teve avaliadores indicados pelas CAEC. Foram contemplados os

85

seguintes cursinhos: CIUNI (3 bolsas), Cardume (3 bolsas), CUJA (2 bolsas) e Articul@

86

(2 bolsas). 6) Resultado do Edital para seleção de bolsistas para o NEAB e para

87

a Cátedra Kaapora: Ainda não foi concluída a seleção, tanto o edital do NEAB quanto

88

o da Cátedra Kaapora irão selecionar 2 bolsistas cada um e a relação com o resultado

89

será encaminhada via e-mail. 7) Resultado do Edital PIBEX: Profa. Simone

90

Nacaguma fez a apresentação do resultado, destacou que foram disponibilizadas 100

91

bolsas, distribuídas par 98 projetos, com duração de 8 meses. Em geral os projetos são

92

bem qualificados, sendo que apenas 2 projetos não alcançaram a nota mínima e por

93

esta razão não foram contemplados. Agradeceu também o empenho das pessoas

94

envolvidas, tanto na PROEC como nas CAEC, e também aos pareceristas. 8) Novos

95

membros da Comissão de Curricularização: A Profa. Simone relatou que a

96

Comissão entrou numa nova fase que é de acompanhamento da curricularização e

97

apresentou a atualização da composição dos novos membros: I) Profa. Glaura Pedroso

98

(EPM) em substituição ao Prof. Renato Nabas que se aposentou, II) Prof. Hugo

99

Fernandes (EPE) em substituição à Sonia Maria Vigeta e III) inclusão da Profa. Paula

100 Carolei (UAB). 9) Jornada de Direitos Humanos da UNIFESP: Profa. Débora
101 informou que está em fase de planejamento das atividades para compor a
102 programação da Jornada,sendo uma boa oportunidade par colocar algumas temáticas
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103 em evidência. A Coordenadoria de Direitos Humanos já tem feito reuniões para
104 articulação das várias iniciativas, todavia, ainda está no processo de formação dos
105 grupos de trabalho para a construção de um plano de trabalho com parceria da
106 Aliança Francesa, que possibilitará inclusive a vinda de convidados, sendo que, os
107 interessados em colaborar na programação pode entrar em contato com a PROEC.
108 10)Fórum de Pró-Reitores de Extensão - FORPROEX Sudeste (26 e 27 abril de
109 2018/São João Del Rei - MG): Profa. Raiane informou que o Prof. Sérgio Stoco
110 representou a PROEC no FORPROEX, que foi um encontro preparatório para o
111 FORPROEX Nacional, que acontecerá em junho/2018 em Natal/RN. O tema central do
112 evento foi o financiamento das ações de extensão e as possibilidades para trazer
113 recurso para extensão universitária. Destacou a importância de registrar as atividades
114 e desenvolver indicadores, pois é partir destes dados que é possível avançar para a
115 entrada da extensão na matriz da Andifes, como também ampliar o recurso próprio
116 para a extensão. Há uma ação articulada com as demais instituições de ensino
117 superior e com a Andifes por mais recursos, sendo que não adianta entrar na matriz e
118 manter mesmo valor do aluno-equivalente, precisa ampliar os valores. Ao final,
119 informou que o relatório de participação dele no FORPROEX Sudeste seria
120 encaminhado por e-mail aos conselheiros. 11) Edital Banco do Brasil (data limite:
121 08/06/2018): Profa. Raiane informou que está aberto o Edital do Centro Cultural do
122 Banco do Brasil para atividades culturais. A equipe de cultura da PROEC enviou um
123 comunicado via e-mail sobre o edital que traz os critérios e as possibilidades para
124 propostas sobre exposição, fotografia música, teatro e outros. ORDEM DO DIA:
125 Pauta 1) Aprovação da Ata da Reunião do COEC realizado em 22/03/18: A Pró126 Reitora colocou a ata em votação e ela foi aprovada sem ressalvas, sem votos contra e
127 apenas uma abstenção. Pauta 2) Aprovação do organograma da PROEC: Profa.
128 Raiane relatou que o organograma já foi apreciado pelo COEC em outro momento. Por
129 conta da reestruturação das assessorias e coordenadorias da PROEC, é necessária a
130 homologação do COEC para que a reestruturação seja inclusa no Estatuto Geral da
131 Universidade, via homologação do CONSU. No Organograma consta: o Conselho de
132 Extensão e Cultura, que é a instância máxima e delibera sobre a política de extensão
133 da universidade; a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura que é responsável pela gestão.
134 As Câmaras de Extensão e Cultura, que são vinculadas às congregações das unidades
135 universitárias, possuem caráter deliberativo e são responsáveis por implementar a
136 Política de Extensão nos campi. O organograma também possui a Comissão de
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137 Residência Multiprofissional (COREMU) ao qual temos uma relação de construção de
138 uma política de residência Multiprofissional da UNIFESP e por ser multicampi está
139 vinculado à PROEC. No novo organograma não consta a Comissão de Residência
140 Médica (COREME), pois em 2013 houve uma decisão deste conselho que optou pela
141 descentralização e a COREME está vinculada à Câmara de Extensão e Cultura da
142 Escola Paulista de Medicina para as relações acadêmicas e ao campus São Paulo para
143 questões administrativas. Esta decisão foi registrada na ata do Conselho de Extensão
144 em 2013, mas não foi deliberado pelo CONSU naquela época, sendo assim,
145 recentemente este trâmite foi retomado para obter a aprovação do CONSU. No
146 organograma constam as seguintes assessorias: Assessoria de Gabinete, com a Yara
147 Marques como assessora; Assessoria de Previsão Orçamentária, com a Dáina Silva
148 como assessora; a Assessoria de Avaliação e Acompanhamento, com a Profa. Claudia
149 Fegadolli como assessora, realizando um trabalho importante no intuito de aprimorar
150 nossos relatórios e os dados para formar os indicadores da extensão. Em relação às
151 Coordenadorias constam: Coordenadoria de Programas e projetos, coordenada pela
152 Profa. Simone Nacaguma; Coordenadoria de Direitos Humanos, coordenada pela
153 professora Débora Galvani; Coordenadoria de Especialização e Aperfeiçoamento,
154 coordenada pelo Prof. Ivaldo da Silva, Coordenadoria de Eventos Institucionais,
155 coordenado pelo sr. Raphael Antônio D. Santos; a Coordenadoria de Cursos de
156 Extensão, coordenada pelo sr. Manuel Camilo Medeiros e por fim a Coordenadoria de
157 Cultura, coordenada pelo Prof. Vinicius Spricigo. Em relação às Assessorias, a Pró158 Reitora apresentou a proposta aos conselheiros para a aprovação de uma assessoria
159 para a captação de recursos e para fazer um levantamento de editais e outras
160 possibilidades de captar recursos para desenvolver as atividades de extensão, sendo o
161 Prof. Luís Fernando Prado Telles convidado para trabalhar nesta assessoria e desta
162 forma dar suporte para a PROEC. Prof. Luis Telles apresentou a proposta da
163 assessoria que visa fazer o Mapeamento interno com o levantamento de
164 potencialidades internas quanto à concorrência em editais de fluxo contínuo e
165 esporádicos e o levantamento de áreas e temas convergentes entre áreas; realizar
166 também o Mapeamento Externo: com monitoramento de Editais (Públicos e Privados)
167 de abrangência sobre as áreas e temas contemplados pela Unifesp, sendo que todos
168 estes caminhos visam estar preparados quando os editais forem lançados. Prof.
169 Magnus destacou a importância de ter esta Assessoria dando suporte e dando as
170 informações para concorrer melhor aos editais e captar recursos. Com relação À
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171 Coordenadoria de Eventos Institucionais, ponderou que não pode ser confundida como
172 promotora de eventos e sim é uma coordenadoria para tratar do credenciamento das
173 atividades. Profa. Raiane destacou que os eventos institucionais possuem
174 particularidades e que no momento existe um GT para analisar as diferentes situações
175 e possibilidades, por exemplo, como proceder se uma Associação quiser patrocinar um
176 evento, sendo que as entradas dos recursos devem ser via FapUnifesp que também
177 participa do GT. Relatou também que os Pró-Reitores de Extensão das instituições
178 públicas do Estado de São Paulo estão articulando uma conversa com a direção da
179 FAPESP para buscar recursos para projetos que abordam pesquisa e extensão. Profa.
180 Simone informou que o sistema de credenciamento de projetos e programas está
181 sendo revisado,tanto por conta da curricularização como também no intuito de
182 melhorar a coleta dos dados e as informações para gerar indicadores, sendo que, uma
183 das perguntas que o proponente de projeto ou programa de extensão terá que
184 preencher é a respeito da vinculação ou não a algum projeto ou grupo de pesquisa e,
185 também, se recebe fomento, isto é um dado importante para a instituição,
186 principalmente no aspecto da indissociação do ensino, pesquisa e extensão. O conselho
187 também discutiu sobre a possibilidade de cruzar os dados da PROPGPq e CEPE para
188 ajudar a identificar as atividades de extensão que ocorrem junto com as pesquisas
189 desenvolvidas pela comunidade acadêmica da UNIFESP. Encerrada a discussão a Pró190 Reitora colocou em votação o organograma da PROEC ao qual foi aprovado por
191 unanimidade. Em seguida colocou em votação a criação da assessoria para captação
192 de recursos e a indicação do Prof. Luis Fernando Telles para atuar como assessoria e o
193 conselho aprovou por unanimidade. Pauta 3) Homologação dos Cursos Lato Sensu
194 para o 2º semestre de 2018: Profa. Raiane destacou a necessidade dos proponentes
195 e das CAEC respeitarem os prazos e os fluxos institucionais. Ressaltou que o curso que
196 não conseguir cumprir este prazo terá que ser adiado para o próximo ano. Em seguida
197 Yara Marques reforçou que os cursos pagos devem enviar a proposta pedagógica
198 conjuntamente com a planilha de previsão orçamentária, ou seja, a proposta
199 pedagógica do curso já deve ser encaminhada o mais breve possível e, caso a planilha
200 necessite de acertos eles podem ser feitos ao longo do processo, respeitando os
201 prazos. Em seguida informou que no momento há apenas 3 cursos para serem
202 homologados: I) Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular, II)Educação
203 Alimentar e Nutricional, III) Avaliação em Saúde – Os Núcleos de Apoio à Saúde da
204 Família. Prof. Magnus alertou sobre o papel e função da secretaria de curso e do
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205 coordenador do curso que ambos precisam entregar os documentos em ordem, para
206 que não sobrecarregue as câmaras. A Pró-Reitora colocou os 3 cursos em votação
207 sendo aprovados por unanimidade. Com destaque ao curso de especialização em
208 Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular, que é o primeiro curso Lato
209 Sensu do Campus Zona Leste. 4) Homologação do Projeto Acadêmico de
210 Prestação de Serviços (PAPS) "Estudo de Biomoléculas em Meios Biológicos":
211 Profa. Raiane lembrou aos conselheiros que a resolução sobre prestação de serviços já
212 foi pauta do COEC e esclareceu que a proposta deve ser referendada pelo COEC, pois
213 a prestação de serviços, conforme consta na política nacional de extensão, é
214 considerada uma atividade extensionista. A resolução sobre prestação de serviços foi
215 elaborada por uma comissão intersetorial que discutiu amplamente e estabeleceu os
216 parâmetros desta atividade, sendo aprovada pelo CONSU no final do ano passado. Em
217 seguida Larissa Beltramim esclareceu sobre o fluxo realizado para aprovação do PAPS:
218 a proposta foi elaborada pelo Prof. Antônio de Miranda, coordenador do projeto, que
219 enviou o projeto para a apreciação da chefia de departamento para anuência do mérito
220 e verificação da equipe que participa do projeto. Em seguida, a proposta seguiu para a
221 diretoria administrativa do campus, por meio do setor de convênios, para avaliação
222 relativas às questões dos ressarcimentos, sendo que a FapUnifesp elabora a estimativa
223 do custo operacional, feito isso, a proposta foi encaminhada para apreciação da
224 Câmara de Extensão e Cultura da Escola Paulista de Medicina, por fim, será apreciado
225 pelo COEC que é a instância máxima para discussão e homologação do projeto.
226 Agradeceu ao Prof. Antônio que se prontificou a ser o primeiro a submeter a proposta
227 e complementou que após a homologação do conselho será assinado o contrato com a
228 FapUnifesp para gerenciar os recursos. Prof. Magnus salientou que a UNIFESP deu
229 um passo importante, ao elaborar a resolução que contempla o uso dos dos
230 equipamentos multiusuários, as atividades de consultoria, assessoria e curadoria, ou
231 seja, ampliou os horizontes e foi a primeira Universidade Federal que incluiu estas
232 possibilidades. Prof. Antônio apresentou o Projeto Acadêmico de Prestação de Serviços
233 "Estudo de Biomoléculas em meios biológicos" que será desenvolvido no Núcleo de
234 Bioequivalência e Ensaios Clínicos (NUBEC UNIFESP), que conta com uma boa
235 estrutura e equipamentos complexos para realizar as análises laboratoriais, ao qual
236 destacou o trabalho de comprovação da bioequivalência para medicamentos genéricos,
237 cerca de 180 medicações foram analisadas pelo núcleo, desta forma, é constatado o
238 impacto positivo para a população, uma vez que a medicação genérica é cerca de 30%
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239 mais barata do que a medicação de referência. A comprovação da bioequivalência
240 garante a qualidade da medicação que poderá ser comercializada a um preço mais
241 acessível para a população. Informou que o projeto deseja disponibilizar estágio para
242 alunos de graduação, aos quais poderão aprender uma metodologia com tecnologia de
243 ponta, além do estágio poderá também capacitar docentes e funcionários na execução
244 destas metodologias avançadas, com disponibilização de treinamentos e cursos. Por
245 meio do desenvolvimento da prestação de serviços, com os recursos advindos dos
246 PAPS o NUBEC-Unifesp terá melhores condições de continuar proporcionando a
247 formação de mais pessoas. Este é um momento em que o NUBEC está se
248 reorganizando para se transformar em um Órgão Complementar, que será chamado de
249 NuBio. A Pró-Reitora colocou o PAPS "Estudo de Biomoléculas em meios biológicos"
250 em regime de votação e o projeto foi aprovado por unanimidade.5) Edital da
251 Universidade Aberta do Brasil - UAB UNIFESP e Manifestação de interesse
252 para oferta de cursos: Profa. Izabel relatou sobre a dinâmica da UAB, que possui o
253 seu andamento vinculado aos editais da CAPES. Com a abertura do edital 75 da
254 CAPES para chamada de cursos a coordenação da UAB UNIFESP lançou um edital
255 interno em forma de chamamento para docentes da universidade manifestem o
256 interesse, enviando as propostas de curso dentre as temáticas estabelecidas no edital.
257 Profa. Raiane alertou para que as câmaras divulguem o edital, sendo importante
258 verificar as condições estabelecidas no edital interno que será homologado, bem como
259 o cronograma. As propostas de curso deverão atender os pré-requisitos da CAPES e do
260 regimento interno de cursos Lato Sensu. A Profa. Izabel apresentou o site, o edital, as
261 áreas de conhecimento e o formulário para manifestação de interesse. Um destaque
262 importante é que no cronograma está prevista avaliação da proposta pela câmara de
263 extensão e cultura do campus a qual o proponente e a equipe esteja vinculado, no caso
264 de ser multicampi a aprovação se dará no âmbito do COEC. Após a análise das
265 propostas haverá a escolha dos polos de atuação, que estão em diferentes cidades e
266 possuem características estabelecidas entre CAPES e município, sendo que o polo
267 pode abrigar cursos de diferentes instituições. Profa. Raiane alertou que o edital
268 interno está aberto tanto para reofertas como também para manifestação de abertura
269 de novos cursos, em seguida o edital interno da UAB UNIFESP foi colocado em
270 votação e foi aprovado por unanimidade e foi indicada a participação da Profa. Simone
271 Nacaguma e do Prof. Ivaldo Silva no comitê interno de avaliação das propostas
272 encaminhadas para o referido edital. 6) Selo para Associação de Tapioqueiros e

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura
Rua Sena Madureira 1500 2° andar CEP 04021-001 - São Paulo / SP
Fone (11) 3385-4125

8 / 10

UNIFESP Código de Segurança
0f5ae8b2ea860be8fc1bec3c5ad6dc45d84490d8
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
04/10/2018 20:07:09

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Conselho de Extensão e Cultura

273 Associação de Churrasqueiros de Diadema: Prof. Classius apresentou o selo e
274 relatou que em 2016 coordenou curso de capacitação para vendedores de alimentos de
275 rua, no âmbito do projeto de extensão denominado “Integração Técnico-Científica da
276 UNIFESP com Empreendimentos Solidários de Diadema para melhoria da qualidade e
277 desenvolvimento de produtos funcionais”, registrado na PROEC e com financiamento
278 do CNPq. As capacitações foram feitas para os membros da Associação dos
279 Churrasqueiros de Rua de Diadema e da Associação de Tapioqueiros de Diadema, no
280 intuito de capacitar para boas práticas na manipulação de alimentos e sobre
281 alimentação saudável. Na ocasião, foi confeccionado um selo autoadesivo que deveria
282 ter sido entregue aos concluintes do curso, mas a Assessoria de Imprensa da UNIFESP
283 alertou que o selo não era adequado à distribuição. Porém, durante a cerimônia de
284 entrega dos certificados, em conversa com a Professora Florianita Coelho Braga
285 Campos, naquela ocasião Pró- Reitora de Extensão e Cultura, ela se mostrou
286 extremamente favorável ao selo e relatou que a consulta sobre o uso do selo poderia
287 ser via PROEC , todavia a Profa. Florianita encerrou o cargo de pró-reitora e ficou esta
288 pendência. Em 2017, houve novamente a consulta à PROEC e foi instruído pelo
289 professor Sérgio Stoco à submetê-lo inicialmente à CAEC de Diadema para apreciação
290 e então enviá-lo à PROEC. O selo foi apreciado pela CaEC em 13 de Março de 2018 e
291 aprovado. Feito o relato o Prof. Classius solicitou a apreciação do selo perante o
292 COEC. Katiucia parabenizou a iniciativa e questionou sobre as especificações do selo.
293 Profa. Gabriela alertou que existe uma política sendo construída sobre o uso da marca
294 da UNIFESP e considerando que as regras ainda estão em discussão, recomendou
295 aguardar. Prof. Classius relatou que tem brevidade na resposta. Os conselheiros
296 discutiram no intuito de obter uma forma de viabilizar o selo sem desrespeitar o uso
297 da marca. Profa. Denise sugeriu que tenha um QRCode que remeta à um site com
298 maiores informações sobre o projeto. Feita a discussão o conselho aprovou o selo
299 somente com o uso do nome do projeto, ou seja, sem o nome da UNIFESP, e que o selo
300 tenha o QRCode, conforme a sugestão. Não havendo mais tempo hábil a Pró-Reitora
301 agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, para
302 constar, eu, Raquel Vieira Ramos Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que,
303 após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.
304
305
306

Raiane Patricia Severino Assumpcao
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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