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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 16 DE ABRIL DE 2020

4
5

Aos dezesseis dias do mês de abril de dois mil e vinte, nesta cidade de Sao Paulo, à

6

Rua Sena Madureira, 1500, no Videoconferência (mconf) reuniram-se os senhores

7

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

8

Raiane Patricia Severino Assumpcao. Estiveram presentes os membros: Alexandre

9

Pazetto Balsanelli, Ana Carolina Costa da Silva, Ana Maria Santos Gouw, Andreia dos

10

Santos Menezes, Anita Burth Kurka, Anthony Andrey Ramalho Diniz, Antonio Carlos

11

Torres, Celso Takashi Yokomiso, Classius Ferreira da Silva, Daina Goncalves Silva,

12

Debora Galvani, Flaminio de Oliveira Rangel, Gilberto Pessanha Ribeiro, Horacio

13

Hideki Yanasse, Hugo Fernandes, Igor Dias Medeiros, Janes Jorge, Jose Lincoln

14

Menegildo Casselin, Julio Cesar Zorzenon Costa, Leticia Coelho Squeff, Luciana Togni

15

de Lima e Silva Surjus, Luciane Portas Capelo, Lucilene Silva, Magnus Regios Dias da

16

Silva, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Marcella dos Santos Oliveira, Raiane

17

Patricia Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de Azevedo, Roberto Nasser Junior,

18

Rosangela Aparecida Dantas de Oliveira, Suzete Maria Fustinoni, Tatiana Travassos de

19

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

20

Siqueira, Yara Ferreira Marques. Justificou ausência e não foi substituída: Erika

21

Suzuki de Toledo. Não justificaram ausência: Andrea Rabinovici, Arlete Eni Granero,

22

Danielle Maass, Dario Santos Junior, Edilene Teresinha Toledo, Eduardo Dellosso

23

Penteado, Fulvio Alexandre Scorza, Heloisa Helena Bezerra Nogueira de Oliveira,

24

Janine Schirmer, Jorge Harada, Liu Chiao Yi Inoue, Luciana Massaro Onusic, Magali

25

Aparecida Silvestre, Manoel Joao Batista Castello Girao, Maria da Penha Silva Gomes

26

(penhita Leste), Odair Aguiar Junior, Regiane Albertini de Carvalho, Reginaldo

27

Raimundo Fujita, Simone Nacaguma, Tiaraju Pablo D Andrea, Virginia Junqueira.

28

Participaram da reunião como convidados: Claudia Novoa, Edson Teles, Joana da Silva

29

Barros, Marcia Ribeiro, Virginia Junqueira. Tendo os senhores conselheiros, assinado a

30

folha de frequência e sendo constatado quorum com 36 presentes. Raiane Patricia

31

Severino Assumpção iniciou a reunião ...Agradecendo a contribuição dos servidores

32

internos da ProEC na preparação da reunião, de forma virtual, em função do controle

33

da pandemia do COVID-19, a qual impossibilitaria a reunião dos conselheiros em local

34

fechado. INFORMES: 1 - Mecanismos para proposta de ação de extensão em
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35

tempo de pandemia. Antes das decisões que foram tomadas no último Consu, houve

36

diversas reuniões com as CaEC e com os comitês das ações que são desenvolvidas por

37

meio da ProEC, resultando na proposta acordada junto às CaEC e com os comitês,

38

ratificados no Consu, a saber: Suspensão do calendário acadêmico da graduação

39

(aulas); manutenção das ações de pesquisa e extensão, desde que não sejam atividades

40

realizadas de forma presencial. Isso requer novas formas de organização e o uso de

41

novas ferramentas e mecanismos. Vários comunicados foram feitos, inclusive no site,

42

onde foi destacado um espaço para a divulgação desses comunicados e a intenção é

43

ter também um informe das atividades que estão sendo desenvolvidas. Estamos

44

mapeando, em conjunto com as coordenações da ProEC e as câmaras, quais são as

45

ações que estão sendo executadas de forma não convencional e não presencial,

46

adaptando-se a novos formatos. Providenciaremos uma espécie de painel, que será

47

atualizado semanalmente, com as ações realizadas e de que forma estão sendo

48

realizadas. O setor de cursos de extensão e de eventos está em constante contato com

49

o STI para disponibilizar as ferramentas necessárias para que as ações possam

50

ocorrer. Algumas ferramentas já foram apresentadas pelo STI e brevemente teremos

51

um material informativo que estará disponível na nossa página da internet com as

52

várias opções que estarão sendo disponibilizadas. É possível realizar ações à distância,

53

com aulas e eventos virtuais e disponibilização de certificados, mas vale lembrar que é

54

necessário o cadastramento das atividades. A equipe do Lato Sensu está preparando

55

um mapeamento, inclusive já existe um formulário, para o levantamento de

56

informações de ações que estão sendo realizadas nesse momento, quais aulas podem

57

ser realizadas de forma virtual, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas e

58

para aqueles que ainda não pensaram nessas possibilidades, a ProEC disponibilizará

59

as ferramentas necessárias para que isso passe a ocorrer. Estamos estimulando as

60

CaEC que incentivem a realização dos cursos de especialização à distância e também

61

para os cursos que são pagos, pedimos às CaEC que entrem em contato com a

62

Assessoria de previsão orçamentária para que se façam as readaptações de calendário

63

de realização e também para o reajuste dos valores em função dessas modificações.

64

Esses levantamentos serão estendidos para Programas e Projetos, pois várias

65

campanhas, redes de apoio e aconselhamento estão produzindo materiais que devem

66

receber a devida visibilidade. O setor de comunicação é o responsável por alimentar as

67

informações no site da ProEC e também alimentar as informações aos campi para que

68

estas sejam uniformes. Por meio do setor de Cultura estamos formatando também um
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69

curso de difusão científica, liderado pelo prof. André Bianco, obviamente um curso a

70

distância, e as inscrições deverão ser abertas ainda esta semana e assim as pessoas

71

poderão estar se capacitando para produção de materiais audiovisuais. Falaremos um

72

pouco mais a frente sobre a “Unifesp Mostra a Sua Arte” (UMA 2020), que será

73

também de forma virtual e o edital será lançado em breve, estimulando nossa

74

comunidade a ter mais ações. Outro assunto, que será discutido um pouco mais a

75

frente e que gerou um pouco de dúvida junto a às CaEC é sobre a Curricularização.

76

Tivemos uma conversa com a Coordenação da Curricularização e também a ProGrad.

77

Apresentaremos, como decisão dos órgãos responsáveis (ProGrad e ProEC), que os

78

cursos de extensão que estavam cadastradas como atividade que poderiam ser

79

contabilizadas como "curricularizáveis", ou seja, que estavam dentro das UC e

80

contavam como carga horária de extensão, podem continuar acontecendo, desde que

81

de forma virtual, mas elas serão contadas como atividades de extensão e não como

82

carga horária de graduação, porque o calendário da graduação está suspenso.

83

Faremos um comunicado oficial a ser encaminhados às câmaras. E por último, outro

84

assunto importante que será discutido como pauta é a inegável contribuição que a

85

UNASUS vem desempenhando nesse momento tão difícil junto ao SUS e em especial a

86

ação desenvolvida junto às populações indígenas, com a formação de profissionais e

87

materiais para o Ministério da Saúde e também discutiremos sobre o Telesaúde, que

88

será um ponto de pauta. 2 - Resultado comissão avaliação caso aluno Éric Edmur

89

Camargo e arquivamento processo contra Profª Cláudia Plens na CJA. Esse

90

informe é referente a formação de uma comissão de avaliação, no âmbito do CoEC,

91

para a apuração de uma denúncia e uma solicitação de um aluno que participou do

92

curso de especialização em Antropologia e Arqueologia Forense, que pertence ao

93

CAAF, e foi reprovado e, desta forma, não recebeu seu certificado de conclusão e

94

aprovação no referido curso. A partir desse fato, esse aluno entrou com várias

95

solicitações junto a nossa Ouvidoria, inclusive a revisão de suas notas e do resultado

96

final da conclusão do curso. Face a gravidade da situação, foi formada uma comissão

97

com membros do CoEC para analisar o caso, fatos e provas para uma decisão

98

administrativa final à Ouvidoria. Como houve, nesse meio tempo, uma mudança no

99

fluxo das informações, passamos a nos reportar à Comissão de Juízo de

100 Admissibilidade - CJA, respostas que estávamos fazendo diretamente à Ouvidoria ou ao
101 próprio aluno solicitante. O CJA analisou novamente o caso e baseado também na
102 decisão da comissão de avaliação formada pelo CoEC e manteve a reprovação do aluno
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103 e consequentemente arquivando o caso. ORDEM DO DIA: 1 - Homologação Ata
104 reunião FEV/2020. Como no mês de março não houve reunião, pois a data
105 programada para a reunião tivemos o início da suspensão das atividades presenciais
106 na Unifesp, e não havia tempo hábil para nos adaptarmos a uma nova forma para
107 realizar as reuniões, mas os pontos que deveriam ser analisados e votados na reunião
108 de março passaram para a reunião de hoje, sem muito prejuízo. O único ponto que
109 ficou fora por que ainda precisa ser um pouco mais discutido é referente a cobrança
110 de inscrição e matrícula que começou a ser discutido em fevereiro e que não consta
111 nessa pauta e que precisa ser maturada e discutida mais profundamente. Aberta a
112 votação e a ata foi aprovada, com 7 abstenções. 2 - Apresentação e homologação
113 da indicação dos novos membros das CaEC de São José dos Campos e Imar. Na
114 realidade não está sendo homologada a indicação dos novos membros das CaEC, mas
115 sim a indicação dos novos membros do CoEC: o Professor Gilberto Pessanha Ribeiro
116 pela CaEC do IMar, a recondução da Professora Luciane Portas Capelo pela CaEC de
117 São José dos Campos e, de última hora, a indicação do Professor Tiaraju Pablo
118 D'Andrea, como representante no CoEC do campus Zona Leste, que não possui
119 Câmara de Extensão, mas sim uma comissão formada que atua como tal. Aberto em
120 regime de votação, aprovado com 01 abstenção. 3 - Retorno Profª Simone
121 Nacagume à Coordenação Curricularização indicação compor comissão.
122 Estamos na quarta fase do processo de Curricularização, onde na primeira fase
123 ocorreram os levantamentos de possibilidades, na segunda fase de proposição de
124 mecanismos de implementação, a terceira fase de experimentação e a quarta fase que
125 vai exigir algumas adaptações pois o Conselho Nacional de Educação baixou uma
126 portaria determinando diretrizes para a extensão na implementação da extensão na
127 matriz curricular da graduação. As duas adaptações que precisaremos fazer são:
128 prorrogação do prazo para mais um ano, até 2021 e a segunda adaptação é que na
129 nossa normativa, os cursos é que deveriam oferecer os 10% e a diretriz diz que os
130 alunos devem vivenciar 10% de extensão na matriz curricular da graduação. Face
131 essas mudanças, a ProEC e ProGrad chegaram ao entendimento que há a necessidade
132 de recompor essa comissão aproveitando todo o legado e colocar à frente pessoas que
133 pudessem ter uma interlocução nos campi. Pelo ponto de vista da ProEC, chegou-se a
134 conclusão de manter a Profª Simone Nacaguma na coordenação da comissão e a
135 ProGrad concordou, e achou importante, que houvesse também alguém na
136 coordenação, sendo responsabilidade da ProGrad a indicação da vice-coordenação.
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137 Solicitamos também para que os diretores de campi indiquem os novos interlocutores.
138 Como ponto de pauta e necessitando de homologação é a indicação do nome da Profª
139 Simone Nacaguma como coordenadora da comissão de Curricularização, a indicação
140 da Prograd para a vice-coordenação e a recomposição dos interlocutores nos campi.
141 Aberta a votação, foi aprovado por unanimidade. 4 - Homologação Cursos de
142 Especialização e Aperfeiçoamento, Cursos de Extensão e Eventos,
143 Observatórios. Nesse momento, liberado para inscrição pela ProEC, 15 cursos de
144 especialização e 01 curso de aperfeiçoamento com cobrança de mensalidade e para
145 este CoEC, estamos homologando 02 cursos de especialização oferecidos pela UAB,
146 utilizando o mecanismo de curso à distância. Nesse período de 14/03 à 12/04/2020,
147 tivemos 25 ações credenciadas sendo 12 cursos de extensão e 13 eventos com
148 condições de serem realizadas de forma virtual ou remotamente. Nos observatórios
149 foram apresentadas 17 propostas, sendo que 08 propostas estavam em conformidade
150 com a política em 100%. Nesse CoEC será homologado o Observatório dos Direitos
151 Educativos da População Carcerária, Observatório de Saúde mental de Crianças,
152 Jovens e Adultos nas Sociedades Contemporâneas e Observatório de Culturas
153 Brasileiras, aprovados na comissão de Observatórios em 05/03/2020, 26/03/2020 e
154 26/03/2020, respectivamente. Aberto o regime de votação, foi aprovado por
155 unanimidade. 5 - Homologação resultado PIBEX e aprovação do novo calendário
156 para seleção de bolsistas. Este ano conseguimos a manutenção de 100 bolsas de
157 extensão e mantemos os mesmos critérios e dinâmica na seleção dos projetos. Com as
158 limitações causadas pela pandemia de COVID-19, o nosso cronograma necessita ser
159 modificado com 2 alternativas: Opção 1 - para aquelas atividades que somente possam
160 ser realizadas de forma presencial, estender o cronograma de contratação dos
161 bolsistas para julho/2020 e com início das atividades em julho/2020 e encerramento
162 em março/2021 e, Opção 2 - outro calendário para aquelas atividades que possam ser
163 realizadas de forma remota ou virtual, com seleção dos bolsistas feitas até o início de
164 maio/2020 com o início das atividades em maio/2020 e com encerramento em
165 janeiro/2021. Aqueles que apresentarem condições para a realização das atividades de
166 forma virtual ou remota, devem, até 07 de maio, enviar as adequações para a seleção
167 dos bolsistas. Aberta a votação do resultado do PIBEX e os dois calendários, foi
168 a p r o v a d o c o m 0 1 a b s t e n ç ã o . 6 - P r o g r a m a s e P r o j e t o s : V i g ê n c i a ,
169 Recredenciamento e Relatório. O setor estava em fase de implementação das
170 avaliações do Programas e Projetos de extensão e chegou-se à conclusão que devemos
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171 ter 2 datas: uma de vigência e outra de avalição, pois a forma anterior era muito
172 confusa. Estabeleceu-se então que a data de vigência passaria a ser anual (atualmente
173 ela é bienal) e a avaliação seria feita anualmente. O processo de avaliação será
174 realizado por meio de envio de relatório online, sem a necessidade de envio de
175 qualquer arquivo, facilitando a coleta de dados para os relatórios de gestão de
176 indicadores. A STI está trabalhando para que essa avaliação seja incorporada no SIEX.
177 O que se espera é que a data final seja sempre no mês de novembro de cada ano,
178 inclusive será possível fazer o recadastramento ou encerramento do projeto em um
179 único relatório online. Aberta a votação, a proposta foi aprovada mas com 02 votos
180 contra e 03 abstenções. 7 - Novo cronograma de execução dos projetos de
181 revitalização. Esse assunto da pauta já tem consenso informal das as CaEC. Já
182 divulgamos os editais dos projetos de revitalização dos campi, os campi já enviaram
183 suas propostas e os projetos já foram selecionados. No cronograma já estabelecido, os
184 projetos deveriam ser executados e as prestações de contas deveriam ser feitas até
185 junho/2020 mas, devido ao ocorrido nesse primeiro semestre, algumas CaEC tiveram
186 um certo prejuízo e não conseguiram realizar suas propostas. Como muitas das
187 propostas são realizadas considerando o quesito territorial, elas foram impedidas pelo
188 isolamento e houve a necessidade de alterar as datas do cronograma, com a
189 finalização dos projetos para o mês de setembro/2020 e a entrega de relatórios e
190 prestação de contas para outubro/2020. Aberta a votação, foi aprovado com 03
191 abstenções. 8 - Edital Unifesp Mostra sua Arte - UMA 2020. A UMA já se tornou
192 uma atividade tradicional na nossa universidade, no segundo semestre de cada ano, e
193 em contato com as CaEC e, devido a impossibilidade de fazermos atividades
194 presenciais, achamos que seria interessante utilizar esse projeto nesse momento de
195 controle de pandemia com atividades e ações que pudessem refletir esse momento de
196 isolamento social, vinculado às artes. Para isso é necessário um edital e após diversas
197 conversas com as CaEC, chegamos ao esboço do edital que está sendo apresentado,
198 para ser aprovado nessa reunião. Como as CaEC enviaram várias solicitações e várias
199 categorias e seria impossível contemplar a todas elas, foram selecionadas as mesmas
200 categorias do ano passado e com a inclusão de mais uma categoria muito solicitada
201 por mais de uma CaEC. Durante os debates optou-se pela alteração do título para
202 "Arte em tempos de distanciamento" e somente considerar as produções desse
203 momento/período (pandemia) inéditas, devendo assim fazer a justificativa do tema com
204 a obra. Aberta a votação, aprovado por unanimidade. 9 - Parceria com ETEC Parque
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205 da Primavera. O próximo ponto de pauta é a parceria da Unifesp com a ETEC parque
206 da primavera, em uma ação junto com o campus zona leste e a Profª. Joana Barros fez
207 uma pequena apresentação dos objetivos e as responsabilidades de cada um nessa
208 parceria. O Centro de Memória da Zona Leste é um programa e está cadastrado como
209 uma ação de extensão que trabalha com vários movimentos memorialistas e trabalhos
210 com arquivos e museus. O Centro tem como funções primordiais a custódia de todo
211 material memográfico e a interface pública desse acervo tendo como intenção ser uma
212 referência bibliográfica dos estudos da Zona Leste. Este acordo permitirá que os
213 alunos e professores da ETEC e da Unifesp possam trabalhar com esses acervos, nos
214 processos de higienização, conservação, restauração e expografia no curso de
215 Museologia e Arquivologia, além do oferecimento de um curso de especialização em
216 Memória e Museologia Social. Aberta a votação, foi aprovado com 03 abstenções. 10 217 Aprovação do programa institucional de divulgação cultural e científica. Nós já
218 havíamos enviado um breve resumo da proposta que o Prof. André Bianco pretende
219 realizar e já discutimos junto às CaEC. Essa proposta surge de uma iniciativa que está
220 em curso pela Coordenadoria de Cultura que está apresentando essa proposta de
221 formação para vídeos e fotografias na área da cultura e também na divulgação
222 científica. Quando houve a divulgação na CaEC dessa iniciativa, informaram que nos
223 campi também existiam muitas pessoas desenvolvendo projetos similares, com a
224 produção de áudio visuais, então optou pela criação de um projeto institucional que
225 pudesse atuar em 3 áreas: a) formação nesse campo - divulgação cultural e científica;
226 b) estimular comunidade a utilizar esses meios como ferramentas; c) formar um
227 comitê com a participação de um membro de cada campi para avaliar projetos e
228 iniciativas que pudesse ser divulgadas. Aberta a votação, foi aprovado por
229 unanimidade. 11 - Aprovação projeto Telessaúde. A Profª. Claudia Galindo fez uma
230 pequena apresentação sobre o projeto Telesaúde, que é um atendimento a distância na
231 atenção básica e nesse momento de pandemia o Ministério da Saúde entrou em
232 contato com as instituições que tem essa atividade conveniado com o Ministério para
233 que pudessem assumir uma nova diretriz que é o Telessaúde específico para o
234 combate ao COVID-19. O que estará sendo votado nessa reunião é uma combinação de
235 um projeto que já existe e está em execução na atenção básica ajustada a uma
236 iniciativa do Ministério da Saúde nesse momento de controle da pandemia. O Plano de
237 Trabalho e a contratação de pessoal para a execução e a contratação da FAP para o
238 gerenciamento dos recursos estará em votação também, conforme aprovações da
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239 Procuradoria e da CPPD e CPP. Aberta a votação, aprovado com 03 abstenções. 12 240 Aprovação projeto campanha de doação para os hospitais HSP/HU. Devido ao
241 quadro atual e a situação que o controle da pandemia apresenta, foi solicitado às
242 instituições e principalmente às universidades que possuem hospitais e atuam no
243 campo da saúde, que incentivem as doações para o combate do coronavírus. Tanto a
244 nossa Procuradoria como o Ministério da Educação propõem criar mecanismos legais
245 e mais rápidos que possibilitem as doações específicas para o combate da pandemia.
246 Nós já temos um regimento e/ou legislação que possibilita o recebimento de doações,
247 mas esse processo é que exige um tempo maior para a sua efetivação. O hospital já
248 está executando campanha para a arrecadação de fundos para o combate e a Unifesp
249 gostaria de fazer uma campanha para arrecadar doações para ações acadêmicas
250 assistenciais que seriam utilizados conforme diretrizes do comitê criado para o
251 combate ao coronavírus. Estamos votando também a contratação da FAP seria o
252 responsável pela gestão desses recursos e a indicação de 02 representantes que farão
253 a interface e acompanhamento dos recursos. Foi proposto pela presidente do Conselho
254 que a cada três meses seja apresentado um relatório parcial de como estão sendo
255 realizadas essas ações e que seja informado a esse órgão colegiado. Estamos
256 indicando também como representante da ProEC o Prof. Dr. Magnus R. Dias da Silva,
257 pelo fato de ser médico também. Representando os membros do CoEC, o Prof. Dr.
258 Wallace Chamon, também se ofereceu para ser um representante. Aberta a votação,
259 foi aprovado com 02 abstenções. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Enio
260 Shigueo Maeda, secretário, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada
261 por mim e pela Srª Presidente.
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Raiane Patricia Severino Assumpcao
Pró-reitora de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
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Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura
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