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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 17 DE OUTUBRO DE 2019

4
5

Aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, nesta cidade de Sao

6

Paulo, à Rua Sena Madureira, 1500, no Auditório Térreo do Prédio da Reitoria

7

reuniram-se os senhores membros do Conselho de Extensão e Cultura da UNIFESP,

8

sob a presidência de Raiane Patricia Severino Assumpcao. Estiveram presentes os

9

membros: Alexandre Pazetto Balsanelli, Ana Carolina Costa da Silva, Andreia dos

10

Santos Menezes, Anthony Andrey Ramalho Diniz, Celso Takashi Yokomiso, Daina

11

Goncalves Silva, Flaminio de Oliveira Rangel, Hugo Fernandes, Jose Lincoln

12

Menegildo Casselin, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Marco Andre Ferreira

13

Dias, Raiane Patricia Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de Azevedo, Rosangela

14

Aparecida Dantas de Oliveira, Suzete Maria Fustinoni, Thais Cyrino de Mello Forato,

15

Tiaraju Pablo D Andrea, Wallace Chamon Alves de Siqueira, Yara Ferreira Marques.

16

Justificaram ausência e não foram substituídos: Classius Ferreira da Silva, Horacio

17

Hideki Yanasse, Luciane Portas Capelo. Não justificaram ausência: Ana Maria Santos

18

Gouw, Andrea Rabinovici, Arlete Eni Granero, Dario Santos Junior, Debora Galvani,

19

Denise Stringhini, Erika Mattos Santangelo, Felipe Dantas Rodrigues (felipe Dantas),

20

Fulvio Alexandre Scorza, Janes Jorge, Janine Schirmer, Jorge Harada, Julio Cesar

21

Zorzenon Costa, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto, Liu Chiao Yi Inoue, Luciana

22

Massaro Onusic, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Luciane Portas Capelo,

23

Lucilene Silva, Magali Aparecida Silvestre, Magnus Regios Dias da Silva, Manoel Joao

24

Batista Castello Girao, Odair Aguiar Junior, Patricia Grechi dos Santos Barbosa,

25

Reginaldo Raimundo Fujita, Roberto Nasser Junior, Sergio Ronaldo Barros dos Santos,

26

Valeria Sperduti Lima. Participaram da reunião como convidados: Celia Cristina

27

Franco de Godoy, Marcia Ribeiro, Tatiana Travassos de Menezes. Tendo os senhores

28

conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 19

29

presentes. ORDEM DO DIA: INFORMES: Raiane Patricia Severino Assumpção

30

iniciou a sessão ordinária do CoEC com informes que não constavam na lista

31

previamente divulgada para os membros do conselho, mas que merecem, por sua

32

importância, serem divulgadas na reunião: Devido a problemas de conexão com a

33

internet em vários campi, os prazos para inscrição das eleições dos conselhos, em suas

34

várias instancias, e congregações foram prorrogados até segunda-feira, dia 21 de
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35

outubro de 2019. A Presidente do Conselho pediu para intensificar a divulgação entre

36

os docentes e, principalmente, entre os estudantes em todos os campi. Salientou que o

37

CoEC não tem contado com a presença dos conselheiros estudantes de graduação, de

38

especialização e residência e que espera que eles possam comparecer após novas

39

eleições. Ressalta que a revista Entreteses do segundo semestre de 2019 será sobre os

40

trabalhos da extensão. A expectativa é que ela seja lançada no final de novembro ou no

41

início de dezembro, com material muito importante para reafirmar a concepção de

42

extensão nos campi além de entrevista com o professor Naomar de Almeida Filho,

43

falando sobre o tripé ensino-pesquisa-extensão e uma seção discorrendo as

44

experiências entre os campi sobre os projetos. A revista contém material importante

45

que irá colocar a extensão como parte integrante da construção e da formação

46

acadêmica dos estudantes e da prática docente. III. Com a aproximação do final do

47

ano, a extensão está avaliando como os dados poderão ser apresentados no relatório

48

de gestão de forma mais próxima e realista com os recursos tecnológicos disponíveis

49

para a coleta e saída de dados. Em conjunto com STI, optou-se pela criação de um

50

material similar ao "Formulário Google" para que as informações sejam coletadas,

51

inseridas em um banco de dados, e assimiladas pelo SIEX. Informou que a avaliação

52

passará a ser anual e não a cada 2 anos e que o acesso será iniciado em novembro de

53

2019 com a ajuda da Profª Denise, em conjunto com o STI. A partir desse momento os

54

informes da pauta, previamente distribuído aos conselheiros, foram mencionados. 1 -

55

Edital de Professor Visitante para Inovação Social e Gênero e Sexualidade. No

56

ano passado o número de professores visitantes foi dividido entre os campi com 10

57

professores para cada campus. A reitoria ficou com um número igual ao dos campi, no

58

entanto, não utilizou essa cota. Este ano a PROEC ficou com 2 vagas, incluindo o

59

encerramento do contrato com o Prof. Shimbo que completou 2 anos de atividade,

60

sendo necessária a abertura de novos concursos. A PROEC optou por manter as

61

características de um professor com formação semelhante ao do Prof. Shimbo em

62

incentivar a formatação de projetos na captação de recursos e mapear experiências de

63

inovação social. Esse é o perfil adequado para o trabalho e itinerância nos campi. A

64

outra vaga sobre gênero e sexualidade da PROEC, em conjunto com a PRAE tem a

65

finalidade de fortalecer o trabalho de forma conceitual e sistemático junto a

66
67

estudantes e docentes e que precisam ser aprovados no âmbito da Pós-Graduação e
Pesquisa por esse motivo estão como informes e não como pauta da reunião. 2 -

68

Política de Observatórios. Relembrando e retomando o processo de criação dos
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69

observatórios; aproximadamente há 3 meses houve uma grande discussão sobre

70

observatórios, com ida aos campi e a interlocução, de pelo menos, um docente em

71

cada campi para a criação de uma Política de Observatórios. Criou-se um grupo de

72

trabalho que apresentou proposta apresentada no conselho e disponibilizada por um

73

mês em consulta pública e então aprovada no COEC. No processo de construção

74

verificou-se a necessidade de 2 tipos de observatórios: “Observatórios Temáticos”, em

75

que cada campus possa apresentar questões pertinentes para a sociedade, que

76

inclusive já estão abertos para credenciamentos. O Prof. Anthony apresentou a política

77

e tutorial do credenciamento, na página da PROEC. As CAECS farão o credenciamento

78

e a aprovação pelo comitê, que está sendo constituído conforme politica. Os

79

“Observatórios Institucionais” ou “Meta Observatórios” têm por finalidade a produção

80

de dados e informações sobre a própria construção, enquanto universidade, tais como:

81

dados dos egressos, estudantes, dados concretos do impacto no território e na cidade

82

(econômico e social). Estes observatórios devem dialogar com a política de dados da

83

PROPLAN na construção dos relatórios de gestão, com dados da universidade, escores

84

de universidades, de forma mais sistematizada e organizada. Para passar do âmbito da

85

extensão é necessário a aprovação no CONSU para passar a ser institucional, ou seja,

86

da universidade toda. Esse assunto será pauta do CONSU de novembro de 2019.

87

Apesar disso, já existem recursos para os Observatórios, conseguidos por meio de

88

Emenda Parlamentar, que precisam iniciar ainda esse ano. O edital já foi aberto e os

89

Observatórios credenciados poderão contar com bolsistas para iniciarem os trabalhos.

90

Novas fontes de recursos estão sendo estudados para a abertura de novos editais. Os

91

recursos advindos da Emenda Parlamentar garantem 3 bolsistas para os Observatórios

92

Institucionais e nos Observatórios Temáticos os recursos serão avaliados conforme o

93

número de propostas. 3- Semana Unifesp Mostra sua Arte. A Profª Andreia

94

Menezes apresentou cronograma do projeto e avaliação dos resultados obtidos.

95

Relatou as dificuldades encontradas e como poderiam ser utilizadas no aprendizado

96

para os próximos projetos nos quesitos prestação de contas, compra de materiais e

97

atraso na contratação dos bolsistas. Dentre as sugestões propostas pelos campi

98

encontram-se: maior divulgação em todos os meios (eletrônicos ou não), compra de

99

material permanente, possibilidade de utilizar recursos para pagamento de artistas

100 (alimentação, transporte e estadia), diminuição da fragmentação das ações, criando
101 ações conjuntas e destinação as verbas diretamente às CAECS, descentralizando as
102 ações. O Prof. Hugo Fernandes parabenizou equipe de Cultura pelas ações e pelas
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103 dificuldades ultrapassadas e como melhoria significativa dos trabalhos sugeriu a
104 compra de material permanente nas Escolas de Medicina e Enfermagem e pontuou
105 sobre a divisão dos recursos ser por campi e não por Câmaras. Isso acaba por
106 prejudicar os campi onde existem 2 Câmaras, como São Paulo e Baixada Santista. Para
107 finalizar, a Profª Andreia comentou sobre o mapeamento das atividades culturais nos
108 campi para começar a revisão do Plano de Cultura. 4 - Resolução de Eventos e
109 Cursos de Extensão. A Presidente do Conselho informou que em 2017 foi criado um
110 grupo de trabalho com representação dos campi, ProAdm e FAP, com a finalidade de
111 criar e propor um regramento para Cursos e Eventos que considerasse a diversidade e
112 a complexidade que envolvem essas atividades. Salientou que o regramento atual
113 utilizado, onde qualquer atividade que envolva recurso financeiro, deve ser feito via
114 Fundação de Apoio. Esse grupo de apoio apresentou em 2018 alguns pontos que
115 deveriam ter uma atenção especial. O grande esforço até o momento foi transformar
116 os pontos levantados pelo grupo em uma resolução que contemplasse cursos de
117 grande, médio e pequeno porte, assim como envolvessem recursos, cobrança de
118 inscrição, mensalidade ou doação ou ainda, que sejam totalmente gratuitos. Como essa
119 proposta envolve muitas Pró-Reitorias e a Fundação de Apoio ela deve ser aprovada no
120 âmbito do CONSU e não no COEC. Com a finalização da resolução, deverá ser
121 apresentado e votado no CONSU de novembro de 2019. 5 - Novas Funções no SIEX
122 para Eventos e Cursos de Extensão. Baseado em várias solicitações de adequações
123 junto ao STI a Carolina Silva fez uma breve apresentação, pois os detalhes já haviam
124 sido apresentados na reunião das CAECS, das mudanças que ocorreram em função do
125 congresso acadêmico. A finalidade é a sistematização e institucionalização, a partir da
126 página da extensão – PROEC, além de deixar como legado para a parte de eventos
127 todas essas adequações. As mudanças possibilitarão ganho de eficiência no processo
128 de inserção de cadastros, emissão de certificados e validação de presenças, utilizando
129 QR code do novo aplicativo da Unifesp. Ganhos na evolução tecnológica dos processos
130 sistemáticos dos eventos pagos permitem a identificação de pagamentos de boletos
131 após 48 horas, liberando a vaga no caso de não pagamento, e a melhora da dinâmica
132 do sistema de pagamento e confirmação de vagas. O Prof. Hugo Fernandes levantou
133 alguns problemas que ainda existem no sistema para a emissão de certificados de
134 cursos e a Carolina informou sobre o cronograma que existe junto ao STI para a
135 automação dessa atividade e de outras necessidades já mapeadas. A finalização deste
136 projeto está prevista para o final de 2019 e com aplicabilidade a partir de 2020. Por
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137 último, a Carolina Silva fez o convite para que todos participem e divulguem as
138 atividades nos campi na Semana do Servidor que se dará entre os dias 29 e outubro de
139 2019 até o dia 02 de novembro de 2019. 6 - Edital de Revitalização. O edital foi
140 aprovado em outubro do ano passado no COEC mas o recurso veio tardiamente em
141 Dezembro. Pontuou sobre a importância dessa atividade e como o recurso de 2019
142 chegou em outubro de 2019, novo edital foi aberto com propostas de atuação em
143 forma de paisagismo, grafites, materiais e melhorar lugar para convivência e diálogos
144 nesses locais. O edital contempla uma proposta por campi e a formação de comissão
145 com 2 avaliadores de cada CAEC que irão julgar os trabalhos de outros campi que não
146 o seu. A execução deverá ser feita a partir de janeiro/fevereiro/março - 90 dias- e em
147 maio finalizar a prestação de contas financeira (3 orçamentos, prestar contas com
148 notas fiscais) e a parte acadêmica/pedagógica demonstrando como a ideia foi
149 desenvolvida comprovando o resultado final através de fotos da execução e resultados
150 finais do processo. O Prof. Hugo Fernandes voltou a salientar a necessidade de
151 repensar a forma de distribuição de recursos em campus onde existam 2 Câmaras em
152 editais futuros. 7 - Resultado do Concurso Fotografia e Mini Vídeo para Mídias
153 Sociais. Apresentação do encerramento do concurso de 25 anos solicitado pela
154 comissão e que faz parte do plano de trabalho. Como se trata de evento cultural a
155 PROEC que lançou o edital e conduziu as atividades. Foram apresentadas 133
156 propostas e 103 foram deferidas. Os resultados finais foram divulgados com
157 publicação no site da Unifesp em 16 de outubro. Como os trabalhos foram anônimos,
158 houve concorrentes que ganharam 2 prêmios e todos os campi foram contemplados.
159 Haverá uma amostra itinerante, primeiramente na ALESP, depois no SESC, Reitoria e
160 finalizando nos campi e as CAEC deverão ajudar na divulgar em cada campi. 8 - Maria
161 Lucia Formigoni foi eleita co-presidente da INEBRIA | International Network
162 on Brief Interventions for Alcohol and drgus. A Presidente do Conselho
163 parabenizou a Profa. MARIA LUCIA FORMIGONI pela nomeação. decorrente do
164 projeto e curso SUPERA que se trata de um trabalho de extensão e o reconhecimento
165 de uma atividade de extensão. Efetuou a leitura de e-mail de agradecimento a todos os
166 envolvidos no trabalho informando sobre a grande satisfação de fazer parte desse
167 espaço. A exemplo da Profª Maria Lucia Formigoni, a Pró-Reitora pediu, para constar
168 em ata, que mais professores devam fazer a divulgação de trabalhos de extensão que
169 possibilitem o reconhecimento público da instituição. PAUTA: 1 - Homologação da
170 Ata da Reunião de 19/09/2019. A Presidente do Conselho coloca em regime de
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171 votação a aprovação da Ata da Reunião de 19 de setembro de 2019 e houve a
172 APROVAÇÃO por unanimidade. 2 - Homologação dos Cursos de Especialização,
173 Cursos de Extensão e Eventos. Apresentação de síntese quantitativa dos Cursos de
174 Extensão e Eventos, no período 14/09 a 11/10: 2.1. - Total: 154 ações; 2.1.1. - Cursos:
175 31; 2.1.2. - Eventos: 123. Aberta a votação para a homologação de cursos de extensão
176 e eventos, APROVADO por unanimidade. Apresentação de síntese quantitativa dos
177 Cursos de Aperfeiçoamento e Especialização (Pós-graduação Lato Sensu): 2.2. - Total:
178 23; 2.2.1. - Cursos Especialização: 22; 2.2.2. - Aperfeiçoamento: 01. Aberta a votação
179 para a homologação de cursos de especialização e aperfeiçoamento, APROVADO por
180 unanimidade. A Pró-Reitora salientou que a alteração, aprovada no último COEC, no
181 Regimento dos Cursos de especialização, modificando o cronograma de início de
182 cursos pode ser considerado um grande avanço e agilizou o processo entre o
183 proponente e a possibilidade de abertura de inscrição. Pediu para divulgar entre os
184 campi os prazos mínimos que a Pró-Reitoria necessita para as avaliações e tramitação
185 dos processos administrativos, sendo aproximadamente de 40 dias para cursos sem
186 cobrança e de 3 meses para cursos com cobrança de mensalidade. O Prof. Wallace
187 Chamon informou que os cursos mencionados são estágios pós-residência para
188 aperfeiçoamento em diversas áreas. São cursos feito a mais de 15 anos e todos os
189 cursos são gratuitos. O regime de votação foi aberto e a homologação dos cursos foi
190 APROVADO por unanimidade. 3 - Parceria Instituto Vladimir Herzog. A
191 Presidente do Conselho informou que essa pauta estava na reunião passado mas não
192 pode ser votada e fez um breve relato sobre o Instituto e os trabalhos que efetuam no
193 campo dos direitos humanos, diversos trabalhos na área formação, exposições e
194 seminários e contatou a Unifesp, por meio da Coordenadoria de Direitos Humanos e
195 propôs uma atuação conjunta na organização de cursos e oficinas de valores em
196 espaços das comunidades com recursos obtidos através de emendas parlamentares e
197 instituições internacionais e a parceria com a Unifesp é importante, por se tratar de
198 uma instituição de ensino e aptos a emitir certificados e registros de atividades e
199 demais documentos oficiais. É uma parceria sem transferência de recursos entre
200 instituições. Atualmente contam com 2 ações: Oficinas de Valores e um curso de
201 especialização em Direitos Humanos e Lutas Sociais. O regime de votação foi aberto e
202 a a parceria foi APROVADO por unanimidade. 4 - Resolução de Isenção de Taxas.
203 Em reunião do Conselho do ano passado (2018) foi aprovada a tabela de critérios para
204 a que os proponentes utilizassem na garantia da isenção das propostas que tivessem a
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205 cobrança de mensalidade. A nossa regulamentação prevê que nas atividades em que
206 se cobram mensalidades, pelo menos 20% das vagas, sejam gratuitas. Após a criação
207 da tabela houve a necessidade de se criar um texto normativo/Resolução que
208 regulamentasse a isenção de taxas. Essa minuta ficou em consulta pública para
209 propostas e está sendo apresentada no Conselho para a aprovação. A aplicabilidade da
210 tabela deve ser optativa e deve ser explicitada pela coordenação do curso e deverá ser
211 divulgada para os candidatos a respeito do que estará sendo usado como referência
212 para cada curso. O regime de votação foi aberto e o texto foi APROVADO por
213 unanimidade. 5 - Regimento UAPI. Em conformidade com a solicitação do Ministério
214 da Educação e atendendo o Estatuto do Idoso, houve uma adequação da nomenclatura
215 da UAPI para Universidade aberta da Pessoa Idosa. São atividades e ações
216 desenvolvidas nos campi, dentro ou fora do ambiente de sala de aulas com idosos da
217 comunidade. Nos últimos tempos houve muita procura por essas atividades. As UAPI
218 estão cadastradas junto ao Coordenadoria de Direitos Humanos, na PROEC e,
219 conforme a natureza das atividades, são cadastradas nas ações específicas para as
220 devidas certificações. Em função do crescimento e da diversidade que as UAPI vem
221 apresentando, torna-se necessário um direcionamento, identidade e eixo comum.
222 Criou-se um grupo de trabalho que apresentou uma minuta de Regimento que pudesse
223 unificar atividades e respeitando especificidade de cada campi e, a pedido dos
224 conselheiros, sofreu modificações para um melhor entendimento. Como sugestão dada
225 pelo Prof. Hugo Fernandes, o texto foi alterado simultaneamente à reunião para seria
226 votado após as alterações. Sugestão foi acatada por todos. O regime de votação foi
227 aberto e o Regimento foi APROVADO por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
228 para constar, eu, Enio Shigueo Maeda, secretário, lavrei a presente ata que, após
229 aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.
230
231
232
233

Raiane Patricia Severino Assumpcao
Pró-reitora de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura

234
235
236

Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura
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