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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 12 DE DEZEMBRO DE 2019

4
5

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, nesta cidade de Sao Paulo,

6

à Rua Sena Madureira, 1500, no Sala Video Conferência Proec - 2º Andar reuniram-se

7

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

8

presidência de Raiane Patricia Severino Assumpcao. Estiveram presentes os membros:

9

Alexandre Pazetto Balsanelli, Ana Carolina Costa da Silva, Anthony Andrey Ramalho

10

Diniz, Classius Ferreira da Silva, Daina Goncalves Silva, Magnus Regios Dias da Silva,

11

Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Raiane Patricia Severino Assumpcao, Ramiro

12

Anthero de Azevedo, Rosangela Aparecida Dantas de Oliveira, Yara Ferreira Marques.

13

Justificaram ausência e não foram substituídos: Horacio Hideki Yanasse, Hugo

14

Fernandes, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Luciane Portas Capelo, Marco Andre

15

Ferreira Dias, Suzete Maria Fustinoni, Tiaraju Pablo D Andrea. Não justificaram

16

ausência: Ana Maria Santos Gouw, Andrea Rabinovici, Andreia dos Santos Menezes,

17

Antonio Carlos Torres, Arlete Eni Granero, Celso Takashi Yokomiso, Dario Santos

18

Junior, Debora Galvani, Flaminio de Oliveira Rangel, Fulvio Alexandre Scorza, Heloisa

19

Helena Bezerra Nogueira de Oliveira, Janes Jorge, Janine Schirmer, Jorge Harada, Jose

20

Lincoln Menegildo Casselin, Julio Cesar Zorzenon Costa, Leticia Coelho Squeff, Liu

21

Chiao Yi Inoue, Luciana Massaro Onusic, Lucilene Silva, Magali Aparecida Silvestre,

22

Manoel Joao Batista Castello Girao, Marcella dos Santos Oliveira, Maria da Penha

23

Silva Gomes (penhita Leste), Odair Aguiar Junior, Reginaldo Raimundo Fujita, Roberto

24

Nasser Junior, Sergio Ronaldo Barros dos Santos, Tatiana Travassos de Menezes,

25

Tiaraju Pablo D Andrea, Valeria Sperduti Lima, Wallace Chamon Alves de Siqueira.

26

Participaram da reunião como convidados: Ana Laura Benevenuto de Amorim, Carina

27

da Silva Lima Biancolin, Francisco Patricio Wesley de Freitas, Igor Medeiros, Maria

28

Tereza M Lopes, Yuri Bittar. Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de

29

frequência e sendo constatado quorum com 12 presentes. Raiane Patricia Severino

30

Assumpção iniciou a reunião ...Algumas observações foram feitas em relação a

31

necessidade de haver essa última reunião de 2019 para deliberar sobre assuntos

32

pendentes que precisam ser aprovadas e também elucidar algumas dúvidas que ainda

33

existem sobre alguns assuntos. Mesmo com um grande número de justificativas devido

34

ao período de início de férias dos membros optou-se pela realização dessa reunião pois
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35

a presença das CaEC foi confirmada e isso poderá agilizar as atividades em 2020.

36

Informes: 1 - Nova Coordenação da Câmara de Extensão e Cultura - ISS. Devido

37

a criação do Instituto do Mar, o campus Baixada Santista passou a ter um Conselho de

38

Campus, 2 Congregações (uma em cada unidade) e com isso está sendo criado as

39

câmaras de Extensão e Cultura em cada uma das unidades. Com essa readequação

40

houve a eleição para nomear os coordenadores da Câmara de Extensão e Cultura do

41

Instituto Saúde e Sociedade. Gostaríamos de parabenizar os novos membros eleitos -

42

Coordenadora: Profª. Drª. Luciana Togni de Lima e Silva Surjus e Vice-Coordenador

43

Prof. Dr. Anthony Andrey Ramalho Diniz. 2 - Resolução de Cursos e Eventos. No

44

último Consu houve a aprovação da nova resolução de Cursos e Eventos e foi muito

45

gratificante à todos pois, além da necessidade de se regulamentar a atividade em sí

46

mas também ela vem por fim a muitas dúvidas que existiam em relação a cursos /

47

eventos com a Unifesp, da Unifesp ou em parceria com a Unifesp e outros

48

relacionados a concepção, além de outras dúvidas ligadas à cobrança e/ou custeio

49

dessas atividades enquanto entidade pública. Fecha-se um ciclo de resoluções e

50

aprovações de resoluções junto aos órgãos máximos deliberativos de todas as

51

atividades desenvolvidas na PROEC. As resoluções tem sido levadas ao Consu para

52

aprovação pois todas não são somente atividades desenvolvidas pela Extensão mas

53

também são envolvidas a Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa, ProAdm, FAP na

54

gestão de recursos públicos ou nas parcerias com recursos privados, exigindo um

55

respaldo do órgão máximo da nossa instituição. O Prof. Magnus informou que será

56

disponibilizado em breve aos Coordenadores e CaEC a apresentação feita no Consu e

57

também, de forma simples e didática, um questionário de perguntas e respostas

58

(FAQs), indicando artigos e e incisos do regulamento, para que as dúvidas possam ser

59

sanadas com seus respectivos respaldos jurídicos. Já existia uma resolução de cursos

60

curto e eventos mas de forma mais abrangente e não tinham aspecto mais especifico.

61

Esta nova resolução, elaborado com os esforços da ProAdm, das Diretorias

62

Administrativas dos campi e do Prof. Magnus, define regras claras para o custeio de

63

despesas apesar dos cursos serem gratuitos. Estatisticamente sabemos que 87% dos

64

eventos precisam de pequenos recursos e não era possível realizar esse evento sem a

65

contratação da FAP, evitando-se assim a abertura de um processo, que demora em

66

torno de 6 meses, junto ao setor de convênios, envolver a procuradoria, fazer contrato

67

com a FAP, para custos operacionais irrisórios como um coffee break, água ou a diária

68

de um palestrante. Eventos com porte maior ou que envolva maior complexidade serão
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69

direcionas para a contratação da FAP. Muda a operacionalização de cursos e eventos

70

que em 2020 será construída de forma democrática entre todos os envolvidos,

71

descentralizando aos campi. 3 - Anexo II da resolução CoEC n.º 02/2019 (isenção

72

de taxas). Apresentação do anexo que ficou faltando na aprovação da resolução de

73

isenção de taxas . O anexo II refere-se ao termo de compromisso onde bolsista se

74

compromete a fazer o curso, não podendo assim concorrer/candidatar a outra

75

gratuidade no caso de desistência anterior. 4- Eleição dos conselheiros na

76

universidade. Nas eleições ocorridas em Novembro de 2019 para os órgãos

77

colegiados, para o CoEC não houve candidatos professor titulares, os novos

78

representantes virão da lista dos professores associados. Em fevereiro/2020 haverá a

79

troca dos conselheiros eleitos na última eleição e agradecemos aos natos que serão

80

substituídos. a Profª Thais fala sobre seu período de mandato, faz um agradecimentos

81

aos membros do CoEC e relata seu aprendizado, inclusive em outras áreas, como

82

processos administrativos que não estavam no dia-a-dia da docência e que envolviam

83

atividades burocráticas. Apresentação da nova edição do Entreteses onde a Extensão

84

foi agraciada com uma revista totalmente dedicada a Pro-Reitoria. Os campi definiram

85

os artigos que iriam contemplar a revista. agradecimentos as CaEC pelas matérias

86

(textos e fotos) enviadas para compor a revista, ao DCI - através da Valquiria

87

Carnauba que coordenou o projeto, e a ProPgPq que financiou a edição da revista

88

comemorativa dos 25 anos da Unifesp. O Prof. Magnus pede atenção a leitura do

89

editorial que expressa o que realmente é a Extensão na Unifesp. 5 - Informe /

90

Solicitação de divulgação. Último evento artístico de comemoração dos 25 anos da

91

Unifesp que será no Sesc. Ontem tivemos uma atividade mais formal no Consu e no dia

92

18/12/2019 haverá um evento mais cultural. No Consu do dia 04/12 houve a premiação

93

do concurso de fotografias que ficou durante uma semana em exposição e depois foi

94

para a ALESP e volta a reitoria e depois para cada campi. A premiação, devido a

95

patrocínio do Santander Universidade proporcionou um premio em dinheiro aos

96

vencedores e as comemorações deixam um legado. O show no Sesc contará com a

97

presença e apresentação do Coral da Unifesp e do cantor Chico Cesar. 6 - Aprovação

98

convênio com SESC. Mapeamento e assinatura do convênio/parceria com o Sesc e

99

início das reuniões com as 3 coordenadorias ou áreas gestoras do Sesc para delinear

100 um plano conjunto de atividades e dinâmicas de médio prazo (pensar 2020 para
101 realizar em 2021). Estas reuniões tem a finalidade de definir plano de trabalho em
102 torno de alguns eixo: educação, cultura e bem estar. Alguns questionamentos de como
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103 fazer a programação de projetos do Sesc de unidades próximas aos campi e os projetos
104 de Santos e São Paulo diretamente com o gerente do Sesc mais próximo e diretamente
105 ligado no projeto. As carteirinhas do Sesc serão do tipo MIS (interesse social) com
106 custo de 30 reais (ProAdm está verificando essa questão administrativa) e custeia 75%
107 das atividades dando acesso à piscinas e atividades do Sesc. ORDEM DO DIA:
108 Pautas: 1 - Homologação Ata Reunião 14/11/2019. Aberta a votação, a ata foi
109 aprovada por unanimidade. 2 - Homologação Cursos de Extensão e Eventos. Com
110 um prazo inferior a um mês (de 12/11 a 06/12) foram propostos 22 cursos de extensão
111 e 46 eventos, sendo a maioria para 2020. Aberta a votação e as propostas foram
112 aprovadas por unanimidade. 3 - Homologação de Cursos Lato Sensu para 2020 e
113 validação de cursos aprovados Ad referendum. Ás vésperas do último CoEC
114 recebemos uma grande quantidade de propostas que não puderam ser deliberadas na
115 reunião e houve a necessidade de antecipar a tramitação devido processo mais
116 complexos e com prazos maiores, aliadas a necessidade de contratação da FAP e por
117 isso , fez-se necessário a aprovação ad referendum de alguns cursos por necessidade
118 de tempo (90 dias de antecedência). Desta forma ,21 cursos de especialização e 01
119 curso de aperfeiçoamento sem cobrança de mensalidade que foram aprovados
120 precisam ser ratificados nessa reunião. Para esta reunião está sendo votada a
121 homologação de 7 cursos especialização com mensalidade (EPE, EPM e Baixada
122 Santista) e 5 cursos de especialização sem cobrança de mensalidade (EPM). Mais
123 outros cursos serão aprovados ad referendum devido a ficar 2 meses sem CoEC
124 (somente os cursos aprovados e sem pendencias acadêmicas, administrativas e
125 financeiras). Aberta a votação houve a aprovação por unanimidade. 4 - CONSU
126 Resolução 172 Art. 17_II. Esclarecimento de entendimento, sem mudança de texto,
127 sobre os questionamento recebido e que foi aprovado recentemente no Consu a
128 resolução que trata de cursos lato sensu aperfeiçoamento e reformado depois de 2
129 anos de experimentação da resolução nº 131, sobre quem pode ser professor de cursos
130 ou quem pode coordenar cursos. Existe o termo ATIVO em exercício que deve ser
131 interpretado como sendo "aquele que está em atividade" que é diferente de ATIVO no
132 RH. Aposentado para fins de orçamento gera despesa de folha de pagamento. Logo, os
133 aposentados não podem ser coordenadores por não estarem em exercício e por não
134 ter relação administrativa com a instituição. Não pode ser responsabilidade e ter
135 atribuições que os ativos possuem. Constar em ata e reforçar como ativo o não
136 aposentado, para consulta futura e dirimir dúvidas no texto. Serve para o professor e
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137 também para o TAE na carreira (nível superior). Aberta a votação, os esclarecimentos
138 e entendimentos foram aprovados por unanimidades. Como aparte, mas dentro da
139 resolução nº 172, o Prof. Ramiro fez um questionamento sobre a sequência de
140 assinaturas de aprovação de ações e da necessidade da assinatura da diretoria
141 acadêmica para a tramitação de propostas as CaEC. Acordaram que até Fevereiro de
142 2020 será revista a sequência do fluxo e as devidas aprovações de cada área (unidade
143 ou campus). 5 - Prorrogação do prazo do Convênio do CECANE com Unifesp. Os
144 CECANE existem desde 2006 e na Unifesp está conveniado desde 2007. Em 2018 foi
145 firmado um convênio entre a Unifesp e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da
146 Educação (FNDE) na ordem de R$ 1.066.000,00. Esse recurso estava destinado a
147 compra de diárias, pagamento de equipe, passagens e despesas com a contratação da
148 FAP, para a gestão do recurso recebido. O termo de vigência é de 18 meses (início em
149 agosto/2018 e término em Janeiro/2020). Devido ao prazo burocrático houve um
150 descompasso com os prazos do contrato, início dos trabalhos e a vigência do contrato
151 com a FAP. Para equalizar os períodos está sendo solicitado a prorrogação do convênio
152 para adequar todas as datas - convenio/FAP/Atividades - até ABRIL/2020, sem aporte
153 de novos recursos com aditivo para prorrogar o cumprimento do objeto (plano de
154 trabalho) - somente no setor de convênios. Aberta a votação, a prorrogação foi
155 aprovada por unanimidade. 6 - Homologar Resultado dos Observatórios.
156 Contextualizou-se sobre o início e objetivos dos observatórios e sua importância na
157 instituição para produção e sistematização de dados que subsidiasse nossa sociedade
158 como um todo. Desde 2017 iniciou-se um processo de reflexão para entendermos o que
159 somos e como somos percebidos pela sociedade externa. A criação de observatórios
160 temáticos que pudessem fornecer dados sobre assuntos específicos e observatórios
161 institucionais que pudessem produzir dados uniformes entre as unidades têm o
162 objetivo de fornecer um banco de dados públicos para consulta de gestores e
163 descentralizar as informações da reitoria e vice-versa. Aprovamos, no âmbito do CoEC
164 e levamos para a aprovação no Consu, porém já havia uma política de dados. Houve a
165 necessidade de ajustar e depois serem criados dois tipos de observatórios (temáticos e
166 institucionais), com o objetivo de estabelecer indicadores comuns, em conjunto com
167 STI e disponibilizar informações que não fossem sigilosos (de gestão). Para
168 operacionalizar esses observatórios era necessário recursos que foram conseguidos
169 por meio de emenda parlamentar. Foi realizada a apresentação dos resultados das
170 análises de propostas, classificação e dinâmica de análises feita pelo Prof. Anthony.
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171 Propostas de credenciamento: 17 temáticos, dos quais 12 foram credenciadas
172 (aprovação no CoEC); Habilitação para fomento: 12 pleitearam e 2 não apresentaram
173 documentação adequada. Dez ficaram para análise de parecerista ad hoc. Prazo para
174 recurso: 2 observatórios entraram com recurso, o comitê analisou o pedido e solicitou
175 a avaliação por pareceristas para fundamentar respostas e analisarem recursos. Após
176 a análise dos recursos, alterou-se a ordem de classificação das 10 propostas. A votação
177 de homologação foi feita em 2 etapas: Homologação dos resultados classificatórios dos
178 observatórios temáticos, conforme divulgação feita pelo comitê de avaliação dos
179 observatórios. Aberta a votação foi aprovada por unanimidade. Ampliação do uso
180 recurso parlamentar de R$ 10.400,00 para R$ 17.200,00 para contratação de um
181 graduado e um graduando para o período de 8 meses para atuarem nos observatórios
182 institucionais. Colocada em votação foi aprovado por unanimidade. 7 - Homologação
183 do regimento IMar. Após analisar alguns pontos que poderiam dificultar o
184 funcionamento administrativo da CaEC do Imar, conforme o regimento interno da
185 universidade, estatuto da universidade e com o regimento da Pró-Reitoria, o regimento
186 do IMar foi colocado em votação e aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a
187 tratar, para constar, eu, Enio Shigueo Maeda, secretário, lavrei a presente ata que,
188 após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.
189
190
191
192
193
194

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

195
196
197
198
199
200

Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura

201
202
203
204
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