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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 14 DE FEVEREIRO DE 2019

4
5

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove, nesta cidade de São

6

Paulo, à Rua Sena Madureira, 1500, no Auditório Térreo da 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: Celso

9

Takashi Yokomiso, Classius Ferreira da Silva, Denise Stringhini, Felipe Dantas

10

Rodrigues, Gabriela Arantes Wagner, Hugo Fernandes, José Lincoln Menegildo

11

Casselin, Magnus R. Dias da Silva, Maria Cecilia Sanches, Maria Magda Ferreira

12

Gomes Balieiro, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, Raiane Patricia Severino

13

Assumpção,Solange Guizilini. Justificaram ausência e não foram substituídos: Horacio

14

Hideki Yanasse, Julio Cesar Zorzenon Costa, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto,

15

Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Marco Andre Ferreira Dias, Sylvia Helena Souza

16

da Silva Batista, Thais Cyrino de Mello Forato. Não justificaram ausência: Emilia Inoue

17

Sato, Flaminio de Oliveira Rangel, Janes Jorge. Participaram da reunião como

18

convidados: Ana Carolina Costa da Silva, Andreia dos Santos Menezes,Amelia Cristina

19

Abreu Artes , Cleber Santos Vieira, Daina Goncalves Silva, Izabel Meister, Jorge

20

Harada, João Bosco Pesquero, Jussilaine Cardoso dos Santos, Marcia Ribeiro, Michel

21

Silva Baldacci,Simone Nacaguma, Tiaraju Pablo D Andrea, Valeria Sperduti Lima,

22

Wallace Chamon Alves de Siqueira, Yara Ferreira Marques. Tendo os senhores

23

conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 13

24

presentes. A Pró-Reitora iniciou a reunião com os informes: 1) Comemoração dos

25

25 anos da Unifesp: Profa. Raiane comunicou que em 2019 a Unifesp está

26

completando 25 anos e foi elaborada uma linha do tempo com as atividades que serão

27

realizadas para comemorar este marco para a universidade. Em março teremos uma

28

solenidade para refletir a importância da Unifesp enquanto universidade pública e

29

haverá o lançamento de uma logo comemorativa para ser utilizada nos documentos

30

oficiais da Unifesp, uma arte que transmite a integração e as especificidades dos

31

campi, e reforçou que este é um momento importante para reforçar a nossa identidade

32

enquanto universidade pública e nosso papel na sociedade. Então este ano a Unifesp

33

terá um conjunto de atividades que foram distribuídas ao longo do ano, e destacou que

34

a Proec está na organização do Evento de Abertura das Comemorações para
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35

lançamento da Logomarca e apresentação do Coral da Unifesp; As atividades para

36

construção e apresentação da Política de Observatórios da Unifesp; Congresso

37

Acadêmico; Semana Unifesp Mostra Sua Arte; organização de Corrida de rua;

38

Atividades do Mês da Diversidade em setembro e do Mês da Consciência Negra em

39

novembro. Ao final solicitou a indicação de pessoas para compor programação da

40

corrida. 2) Semana Unifesp Mostra sua Arte: o evento foi incluído no calendário

41

acadêmico e será realizado nos dias 09 a 13/09/2019. Reforçou que cada campus terá

42

uma programação e as CAEC tem a responsabilidade de enviar até 15/04/2019 a

43

programação do campus para entrar no calendário festivo. 3) Congresso Acadêmico

44

da Unifesp: profa. Raiane informou que já iniciaram as reuniões para organizar o

45

congresso em 2019, sendo importante que as câmaras identifiquem e entre em contato

46

com os representantes das comissões locais que estão responsáveis pela organização

47

do congresso no campus. Este diálogo é necessário pois este ano cada campus terá

48

uma programação própria e a CAEC precisa participar deste planejamento para

49

alinhar a programação nos campi. Destacou também sobre a obrigatoriedade dos

50

projetos e programas de extensão contemplados com bolsa Pibex realizarem a

51

apresentação de trabalhos e principalmente envolver a participação dos bolsistas e

52

alunos graduandos e pós-graduandos. Alertou ainda que os apresentadores de

53

trabalhos precisam se inscrever a partir de 18 de março no sistema a apresentação e

54

também se inscrever como participante do evento, são certificações distintas então

55

precisa realizar a inscrição nos dois. 4)Cursos Lato Sensu e Oficinas com as

56

secretárias: Profa. Raiane comunicou que a Proec preparou Oficinas com as

57

secretarias dos cursos lato sensu para apresentar os fluxos para proposição de cursos

58

pagos e esclarecimentos de dúvidas, no intuito de aprimorar o andamento do

59

credenciamento e contrato de cada curso cujo o processo envolve várias instâncias da

60

universidade, uma vez que para os cursos Lato Sensu pagos só é permitido realizar a

61

abertura das inscrições depois da assinatura do contrato. As oficinas ocorrerão nos

62

dias 25 e 27/02/2019. Informou também que atualmente já há cursos com inscrições

63

abertas e alguns ainda estão em trâmite para a formalização do contrato e abertura

64

das respectivas inscrições. Para a abertura das inscrições dos cursos pagos existe um

65

conjunto grande de operações administrativas que passa pelo proponente,

66

departamento, CAEC, Proec, PROADM, Câmara Administrativa do campus, Fundação

67

de Apoio à Unifesp (FapUnifesp) e Procuradoria, então seria necessário o período de 6

68

meses para formalizar o contrato de um curso lato sensu pago, considerando a
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69

quantidade de instâncias envolvidas. A Proec tentou realizar em tempo menor, porém

70

sem sucesso. Atualmente a Proec está realizando ações para tornar o fluxo mais ágil:

71

está em diálogo com a Superintendência de Tecnologia de informação (STI) para

72

propor a renovação do sistema informatizado, organizando as oficinas para secretárias

73

visando ensinar e orientar a todos, pois se todos tiverem com este conhecimento sobre

74

o fluxo ele segue melhor, para isso também está alinhando este fluxo com reuniões

75

com a ProAdm e com a FapUnifesp. A Proec também garantiu vagas para que as CAEC

76

participem das oficinas. 5) A Construção da Política de Observatórios na Unifesp:

77

Profa. Raiane explicou que a iniciativa de construção da política de Observatórios

78

Unifesp nasceu da articulação entre as Pró-Reitorias de Extensão e Cultura (Proec) e

79

de Planejamento (ProPlan) para mobilização de pessoas para entender e propor

80

soluções de vários temas de relevância social. A Unifesp já tem grupos que trabalham

81

com observatórios ou mesmo estão quase aptos a iniciar um observatório. Para

82

conhecer este panorama da nossa universidade, a Proec e a Proplan realizaram

83

reuniões nos campi em 2018, a partir destas reuniões foi criado um grupo de trabalho

84

para elaborar as diretrizes da Política de Observatórios para a Unifesp. No dia

85

26/02/2019 acontecerá o seminário no intuito de compartilhar experiências e também

86

haverá oficinas para discussão e construção das diretrizes para compor uma Política

87

de Observatórios da Unifesp. Profa. Raiane destacou que é importante ter um espaço

88

na Unifesp para organizar os dados, produzir informações e dialogar com a sociedade

89

e fortalecer a universidade. Após a construção das nossas diretrizes temos a

90

perspectiva de lançar editais e ofertar bolsas. ORDEM DO DIA: Pauta 1) Aprovação

91

da Ata da Reunião do COEC realizado em 22/11/2018: A Pró-Reitora colocou a ata

92

em votação e a ata foi aprovada por unanimidade. Pauta 2) Homologação de Cursos

93

de extensão, eventos e Cursos de especialização e aperfeiçoamento Lato

94

Sensu: I) Homologação dos cursos Lato Sensu: Foram apresentadas as listas dos

95

cursos Lato Sensu pagos(29 cursos) e dos cursos Lato Sensu gratuitos (15 cursos) foi

96

esclarecido que os cursos cumpriram os tramites e documentação necessária, no caso

97

dos cursos pagos todos precisam da elaboração de contrato para a contratação da

98

FapUnifesp e houve necessidade de aprovar ad referendum para não prejudicar o

99

cronograma, e foi informado também que já houve aprovação de cursos Lato sensu

100 gratuitos na reunião anterior do CoEC, realizada em novembro/2018 todavia os 15
101 cursos gratuitos que estão na lista atual cumpriram a documentação posteriormente e
102 agora estão aptos para a homologação. Profa. Magda e Profa. Solange indagaram
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103 sobre o Cursos de Especialização Multiprofissional em Cardiologia e Alta
104 complexidade e expressaram preocupação se o conteúdo do curso não se sobrepõe a
105 residencia multiprofissional e ao curso de Especialização de Enfermagem em
106 Cardiologia. Profa. Raiane esclareceu que este curso foi aprovado pela CAEC EPM e
107 possui uma dinâmica e formato diferenciado. Prof. Hugo relatou que a coordenação do
108 curso de Especialização Multiprofissional em Cardiologia e Alta complexidade é da
109 Escola Paulista de Medicina (EPM) e a vice-coordenadora é docente da Escola Paulista
110 de Enfermagem(EPE), sendo assim, questionou se a proposição do curso não deveria
111 passar também pela CAEC EPE e o colegiado requisitou que o Curso de Especialização
112 Multiprofissional em Cardiologia e Alta complexidade seja aprovado por ambas as
113 Câmaras de Extensão e Cultura (CaEC) das respectivas Unidades Acadêmicas (UC)
114 dos Coordenadores, tendo em vista que o curso tem caráter Multiprofissional e
115 coordenação de UCs diferentes e, posteriormente, retornar para homologação do
116 CoEC. a Pró-Reitora colocou a lista de cursos lato sensu em votação,com exceção do
117 Cursos de Especialização Multiprofissional em Cardiologia e Alta complexidade que
118 será votado futuramente, e a lista foi homologada, sem votos contra e uma abstenção.
119 Prof. Magnus informou que o Regimento Geral da Proec contempla esta questão, para
120 além disso, este ano os regimentos internos serão revisados e este item da
121 coordenação de curso, quando envolver mais de uma unidade universitária, pode ser
122 incluída no Regimento dos Cursos Lato Sensu. II) Cursos de extensão e eventos
123 institucionais: Ana Carolina apresentou a lista referente as 82 atividades credenciadas
124 no período de 15/11/2018 até 13/02/2019, num total de 22 cursos de extensão e 60
125 eventos institucionais. Também apresentou a distribuição das atividades por áreas
126 temáticas e por campus. Profa,. Raiane informou que na lista enviada aos conselheiros
127 há também cursos e eventos pagos, aos quais atualmente está sendo construídas as
128 normativas sobre a cobrança inscrições e a parte financeira arrecadada, além disto, as
129 normativas devem contemplar as atividades que são feitas em conjunto com as
130 associações, salientou que os cursos de extensão e os eventos institucionais realizados
131 em conjunto com os grupos externos devem ser de interesse para a comunidade
132 acadêmica da Unifesp e ao final reiterou que as propostas devem seguir o fluxo de
133 credenciamento e de análise da planilha orçamentária. A Pró-Reitora colocou em
134 votação e os Cursos de extensão e eventos institucionais credenciadas no período de
135 15/11/2018 até 13/02/2019 aos quais foram homologados, sem votos contra e uma
136 abstenção. III) Profa. Raiane informou que em 2018 o CoEC homologou o curso "Um

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

4 / 10

UNIFESP Código de Segurança
8a48173fd597b16b96aeb923f01389d517932d14
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
04/04/2019 19:50:56

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

137 Brasil Sustentável", todavia o curso foi elaborado através de um Termo de Parceria
138 entre a Unifesp, Fecomercio, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade(ONG) e
139 Canal Um Brasil, desta forma a parceria também precisa da homologação do conselho.
140 Profa. Raiane esclareceu que no curso "Um Brasil Sustentável" houve a produção de
141 vídeos sobre questões sócio-ambientais e outros temas relevantes para o Brasil e
142 considerando que houve a parceria para promover o curso o respectivo termo de
143 parceria deveria, em 2018, ter vindo para a apreciação do CoEC, isto não foi
144 observado mas enquanto universidade estamos avançando para aprimorar estes
145 fluxos. Feito os esclarecimentos a Pró-Reitora colocou a parceria em votação e o
146 conselho aprovou, sem votos contra e com uma abstenção. O Prof. Hugo solicitou
147 esclarecimento sobre como proceder caso uma ONG entre em contato para propor a
148 oferta de um curso junto com os docentes da universidade, sem ônus para
149 universidade e para os alunos e que também seja uma formação de relevância para a
150 instituição. Profa. Magda citou que estas questões foram discutidas no CONSU, pois
151 envolve o uso da logomarca da universidade e também espaços da universidade. Profa.
152 Raiane complementou que o CONSU fez a discussão da distinção sobre doação e
153 patrocínio e que a universidade ainda não tem um regramento. Em relação a dúvida do
154 Prof. Hugo esclareceu que as ações só podem ser credenciadas se um docente ou
155 servidor participar, para isso se um tema for considerado importante há possibilidade
156 de trazer grupos externos, se for algo sistemático precisa de realizar termo de
157 parceria bem como aprová-la no âmbito do COEC. Após a discussão a Pró-Reitora
158 colocou em votação o Termo de Parceria entre a Unifesp, Fecomercio, Rede de Ação
159 Política pela Sustentabilidade(ONG) e Canal Um Brasil e os conselheiros aprovaram a
160 parceria com uma abstenção. Pauta 3) Homologação do Edital Pibex: Profa.
161 Simone apresentou o Edital Pibex de de 2019, teremos o mesmo quantitativo de bolsas
162 que o ano anterior, num total de 100 bolsas, que terão duração oito meses e serão
163 distribuídas para os projetos e programas de extensão que forem aprovados pelo
164 edital. Para concorrer os projetos e programas devem estar como cadastro e os
165 relatórios em dia. Em síntese este edital seguiu o mesmo esquema do ano passado, só
166 foram realizados ajustes pontuais na redação para dirimir as ambiguidades, houve
167 acréscimo de um dia para a publicação dos projetos que tiveram a inscrição
168 homologada pelo sistema. Em relação a apresentação no congresso acadêmico, o
169 coordenador terá que organizar a participação e apresentação de trabalho durante o
170 congresso acadêmico pois é obrigatória. As bolsas começam em maio, porém o
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171 congresso será em junho, ou seja é um tempo exíguo para o bolsista efetivamente
172 apresentar o trabalho, o coordenador deve apresentar ou algum dos participantes do
173 projeto, porém uma sugestão é que o bolsista pode apresentar por exemplo o plano de
174 trabalho. Em relação ao cronograma teremos:inscrições de 15/02/2019 a 27/02/2019,
175 Homologação das propostas de 28/02/2019 a 01/03/2019, divulgação das inscrições
176 homologadas 08/03/2019, avaliação das propostas 11/03 a 20/03/2019, classificação
177 das propostas 21 e 22/03/2019, divulgação do resultado 25/03/2019, interposição de
178 recursos 25 e 26/03/2019, publicação do resultado final 28/03/2019, data limite para
179 envio da indicação do bolsista 08/04/2019. A Pró-Reitora colocou o Edital e o
180 cronograma em votação sendo aprovados por unanimidade. 4 - Homologação
181 Organograma da Proec, coordenadores e assessoria: A Profa. Raiane apresentou
182 o novo Coordenador Acadêmico de Lato Sensu da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 183 Wallace Chamom A. Siqueira. Em seguida explicou que a pró-reitoria está propondo a
184 alteração do organograma para atender melhor as novas demandas advindas da
185 Política de Inovação, Empresas Juniores, PAPS e Observatórios assim foi criada a
186 Coordenadoria de Inovação Social que será assumida pela Profa. Claudia Fegadolli.
187 Informou também que há novas demandas em relação aos dados da extensão para
188 gerar relatórios, citou a questão dos indicadores e da necessidade de georreferenciar
189 as ações de extensão desenvolvidas pela Unifesp. Desta forma a Proec, em relação ao
190 organograma, propõe a exclusão da Coordenadoria de Políticas Estratégicas e de
191 Avaliação da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e propõe a criação da Assessoria de
192 Avaliação e Acompanhamento que será assumida pela Profa. Denise Stringhini. Após a
193 justificativa a Pró-Reitora apresentou o novo organograma da Proec e o colocou em
194 votação sendo aprovado pelos conselheiros por unanimidade, também colocou em
195 votação a homologação do Coordenador Acadêmico de Lato Sensu da Pró-Reitoria de
196 Extensão e Cultura - Wallace Chamom A. Siqueira, a Coordenadora de Inovação Social
197 -Profa. Claudia Fegadolli e a Assessora de Avaliação e Acompanhamento - Profa.
198 Denise Stringhini que foram aprovados por unanimidade. Ao final a Profa. Raiane
199 comunicou que as alterações feitas no organograma serão ajustadas tanto no
200 Regimento da Proec, como também no Regimento Geral da Unifesp. Profa. Magda
201 alertou que esta aprovação se refere apenas ao organograma e solicitou que o texto
202 com a descrição da nova coordenadoria e assessoria sejam incluídas no regimento da
203 PROEC e sejam avaliadas pelo CoEC numa próxima reunião.Pauta 5) Acordo de
204 Cooperação Científica com a Fundação Carlos Chagas (FCC) - Prof. Cleber S.
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205 Vieira, coordenador da parceria, apresentou a proposta e relatou que a origem da
206 parceria com a FCC surgiu a partir de um evento promovido pelo Núcleo de Estudos
207 Afro-Brasileiros (NEAB Unifesp) que propôs a reflexão de uma pesquisa publicada
208 numa revista da FCC, em 1987, intitulada "Raça Negra e Educação", uma publicação
209 importante para estudiosos da área e também para pensar as políticas públicas e
210 sociais bem como as questões raciais no Brasil. Em 2017, o NEAB propôs a realização
211 de um evento em comemoração aos 30 anos deste periódico. O seminário ocorreu no
212 Campus São Paulo no Teatro Marcos Lindemberg e contou com a participação
213 significativa de intelectuais que atuam na pauta antirracista, a partir do seminário
214 saíram 2 produtos: a publicação com textos do seminário e síntese dos debates que
215 foram realizados durante o evento e outro produto foi a criação de uma comissão para
216 dar continuidade a discussão inciada pela publicação "Raça Negra e Educação" com a
217 parceria da FCC, que tem uma expressão e já faz atividade na Universidade Estadual
218 de Santa Cruz, que fica em Ilhéus/Bahia um trabalho semelhante ao que propomos
219 para a Unifesp. Disse também que já existe um trabalho iniciado em Guarulhos na
220 Região do Pimentas e a proposta é avançar nos estudos da Evasão escolar no Ensino
221 médio. Aproveitar a expertise da FCC, e possibilitar aos nossos graduandos trabalhar
222 com esta base de dados e reverberando temas que não são muitos discutidos que são a
223 questão da raça e de gênero. A Pesquisa além da formação dos graduandos no uso
224 sistemático de banco de dados e também possibilitará a repensar as questões da
225 educação pública em relação a evasão escolar e gênero. Amelia Pesquisadora FCC 226 reforçou a importância do projeto e que para a FCC é fundamental parcerias para
227 avançar nestes estudos na Região do Pimentas em Guarulhos, uma oportunidade de
228 conhecer o cotidiano nas escolas. Profa. Raiane esclareceu que a proposta vem para a
229 aprovação do COEC por conta que o NEAB esta vinculado a Proec e esta atividade faz
230 parte do escopo do NEAB, que na Unifesp atua de forma mais intensa no Campus
231 Guarulhos e no Campus Baixada Santista, mas existe o desejo de ampliar esta atuação
232 em todos os campi, em relação a esta pesquisa em parceria com a FCC há
233 possibilidade também de apresentar os resultados na Semana da Consciência Negra.
234 Em seguida Prof. Cleber esclareceu que a participação dos alunos da graduação inclui
235 a ida na FCC para orientações para a construção de formulários e ida nas escolas para
236 alimentar o banco de dados. Esclareceu também que o acordo de cooperação entre a
237 Unifesp e FCC não envolve recursos financeiros e que futuramente os resultados
238 obtidos podem ser apresentados aos professores da rede estadual e municipal,
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239 inclusive para as secretarias de educação. A Pró-Reitora colocou em votação o Acordo
240 de Cooperação Científica com a Fundação Carlos Chagas (FCC) sob a coordenação do
241 Prof. Cleber S. Vieira e os conselheiros aprovaram por unanimidade. Pauta 6) Projeto
242 PAPS: Projeto Acadêmico de Prestação de Serviço "Análise Molecular de Genes
243 causadores de doenças genéticas": Prof. João Bosco se apresentou e relatou que há
244 tempos realiza as análises moleculares no laboratório da NUBIO-UNIFESP e que tendo
245 em vista a aprovação da Resolução do Consu 138, que normatiza o PAPS, realizou o
246 procedimento para oficializar o trabalho lá realizado. Exibiu fotos do laboratório que
247 será usado para as análises moleculares e esclareceu que lá existe uma estrutura e
248 equipamentos com custo alto, que também existe um alto custo para a manutenção do
249 laboratório, citou também a rapidez em que os equipamentos ficam antiquados. Em
250 síntese o projeto visa a prestação de serviço por meio de análise de genoma, que tem
251 um custo alto comparado ao preço de análise cobrado pelos estrangeiros - que são
252 bem mais baratos, mas salientou que a justificativa para manter o laboratório e firmar
253 o PAPS é a formação de alunos da Unifesp, graduandos e pós-graduandos, inclusive de
254 outras universidades, para manuseio destes equipamentos. Profa. Raiane salientou a
255 pertinência do PAPS e que a Resolução do Consu foi aprovada em 2018 e prevê a
256 prestação de serviço fundamentado num projeto pedagógico que contribui na
257 formação dos alunos, ou seja, o PAPS tem o aspecto formativo com os alunos, mas
258 também avalia o aspecto de custos na manutenção dos equipamentos, e oferta de
259 serviços para o público interno, para a sociedade e a produção de conhecimento. Prof.
260 Magnus parabenizou o trabalho, com destaque as análises feitas para identificação de
261 doenças raras, a necessidade de estimar os valores para viabilizar o PAPS e por fim o
262 caráter formativo e solicitou que este projeto possa englobar mais profissionais de
263 outras classes, por exemplo da enfermagem, da biomedicina, etc. Após a discussão
264 Pró-Reitora colocou o mérito acadêmico do Projeto "Análise Molecular de genes
265 causadores de doenças genéticas", com a coordenação do Prof. João Bosco, e a
266 respectiva contratação da FapUnifesp, e a proposta foi aprovada por unanimidade.
267 Pauta 7) Novo Termo de Execução Descentralizada(TED) do Projeto UnA-SUS
268 (TED 162/2018): Prof. Jorge Harada, coordenador do projeto, realizou a
269 apresentação do Projeto da Universidade Aberta do SUS (UnA-SUS) que tem como um
270 dos objetivos a oferta de cursos de especialização em Saúde da Família e a respectiva
271 produção de materiais didáticos para o curso que é EAD e relatou sobre a
272 obrigatoriedade de todos os médicos que são bolsistas do "Programa Mais Médicos"
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273 realizarem a especialização em Saúde da Família. A Unifesp faz parte da rede nacional
274 do UnA-SUS, a qual tem mais de 30 universidades que fazem parte da rede. O Prof.
275 Harada apresentou o Plano e Trabalho do TED 162/2018 que está estipulado em R$
276 1.068.000,00 e terá duração de 24 meses, no período de dezembro de 2018 até
277 dezembro de 2020, sendo que, para o gerenciamento financeiro do TED haverá a
278 contratação da FapUnifesp. Prof. Jorge Harada salientou que este TED prevê a oferta
279 de 534 vagas de especialização EAD, contempla também pesquisas extensão e revisão
280 dos materiais, por fim destacou que a Unifesp e a única universidade que oferta
281 formação em saúde indígena para todo Brasil e já capacitou mais de 700 médicos
282 nesta formação, mas nesta edição só será ofertado o curso na área da Atenção Básica.
283 Após a apresentação do projeto e planejamento a Pró-Reitora colocou o TED 162/2018
284 e a contratação da FapUnifesp em votação e os conselheiros aprovaram por
285 unanimidade. Pauta 8) Prorrogação do Projeto de Suporte ao Núcleo
286 multidisciplinar de produção de material e a execução dos cursos da
287 Universidade Aberta do Brasil (UAB): Profa. Valeria, Coordenadora da UAB
288 realizou uma breve apresentação do Projeto UAB e destacou que a partir das
289 prerrogativas da CAPES é realizada a elaboração do plano de trabalho com a
290 FapUnifesp. Esclareceu que a UAB desenvolve a criação de materiais didáticos,
291 promoção da educação continuada e para isso precisa contratar pessoas, sendo que, a
292 prorrogação possibilitará que a UAB dê continuidade e realize atividades de revisão de
293 históricos dos alunos, análise de situação de alunos, avaliação dos cursos e elaboração
294 de todo material dos cursos que começam em agosto/2019. Informou que o saldo atual
295 do projeto é suficiente para custear a prorrogação, sendo que foi feita ajuste e
296 alteração no plano de trabalho para adequação o novo período de trabalho e está
297 previsto a contratação de mais 1 programador e 1 gerente de TI para compor a equipe
298 e para a continuidade do projeto. Profa. Maria Cecilia questionou sobre a possibilidade
299 de ofertar através da UAB novas turmas do curso do COMFOR, que também é no
300 formato à distância e que já estava pronto. Profa. Raiane esclareceu que na ocasião o
301 Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais do
302 Magistério da Educação Básica(COMFOR) teve aporte financeiro para realização dos
303 cursos mencionados pela profa. Maria Cecília este aporte financeiro foi oriundo da
304 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão(SECADI),
305 com a oferta de 8 cursos voltados para a formação de educadores da educação básica.
306 Profa. Valéria informou também que a CAPES lança o edital chamando para novos
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307 cursos e a UAB Unifesp faz uma chamada interna, através de edital, para que os
308 professores mandem projetos e propostas de cursos, inclusive o edital passou pelo
309 CoEC. Então, em relação a dúvida da Profa. Maria Cecília, é necessário entrar em
310 contato com o COMFOR para entender como funciona os direitos autorais e se
311 organizar para o próximo edital submeter esta proposta de curso. Feita a discussão e
312 esclarecimentos a Pró-Reitora colocou em votação a Prorrogação de prazo do Projeto,
313 os ajustes no Plano de trabalho e a respectiva contratação da FapUnifesp e a proposta
314 foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Raquel
315 Vieira Ramos Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será
316 assinada por mim e pela Srª Presidente.
317
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Raiane Patricia Severino Assumpção
Pró-reitora de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
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Secretária do Conselho de Extensão e Cultura
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