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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO

2

E CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

3

REALIZADA EM 17 DE SETEMBRO DE 2020

4
5

Aos dezessete dias do mês de setembro de dois mil e vinte, nesta cidade de Sao Paulo,

6

à 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: Ana Carolina

9

Costa da Silva, Ana Maria Santos Gouw, Andreia dos Santos Menezes, Anthony Andrey

10

Ramalho Diniz, Celso Takashi Yokomiso, Classius Ferreira da Silva, Daina Goncalves

11

Silva, Debora Galvani, Erika Suzuki de Toledo, Horacio Hideki Yanasse, Jose Lincoln

12

Menegildo Casselin, Julio Cesar Zorzenon Costa, Leticia Coelho Squeff, Luciane Portas

13

Capelo, Lucilene Silva, Magnus Regios Dias da Silva, Manuel Camilo Gil Ferreira de

14

Medeiros, Marcella dos Santos Oliveira, Melissa Vivacqua Rodrigues, Raiane Patricia

15

Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de Azevedo, Rosangela Aparecida Dantas de

16

Oliveira, Suzete Maria Fustinoni, Valeria Sperduti Lima, Wallace Chamon Alves de

17

Siqueira. Justificaram ausência e não foram substituídos: Tiaraju Pablo D Andrea. Não

18

justificaram ausência: Alexandre Pazetto Balsanelli, Andrea Rabinovici, Anita Burth

19

Kurka, Antonio Carlos Torres, Arlete Eni Granero, Danielle Maass, Dario Santos

20

Junior, Erika Mattos Santangelo, Flaminio de Oliveira Rangel, Fulvio Alexandre

21

Scorza, Heloisa Helena Bezerra Nogueira de Oliveira, Igor Dias Medeiros, Janes Jorge,

22

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

23

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

24

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

25

Raimundo Fujita, Simone Nacaguma, Virginia Junqueira, Wagner Luiz Batista, Yara

26

Ferreira Marques. Participaram da reunião como convidados: Cicero Silva, Claudia

27

Novoa, Emiliano Castro de Oliveira, Izabel Patricia Meister, Juliana Garcia Cespedes,

28

Marcia Ribeiro, Maria Tereza Lopes, Raquel Vieira. Tendo os senhores conselheiros,

29

assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 25 presentes. Raiane

30

Patrícia Severino Assumpção iniciou a reunião :ORDEM DO DIA: Informes: 1 -

31

Participação na votação do PPI - Projeto Pedagógico Institucional. Houve a

32

troca de sequência dos informes. A convidada, a profa. Izabel Meister da Pró Reitoria

33

de Planejamento, que está à frente desse processo apresentou informações sobre os

34

andamentos do nosso PPI - Projeto Pedagógico Institucional, que se encontra na fase
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35

de votação das propostas para fazer a divulgação e o convite para que todos

36

participem. O PPI é um documento permanente da Universidade e será revisado de

37

forma participativa a cada cinco anos, sendo republicado em conjunto com o Plano de

38

Desenvolvimento Institucional quinquenal da Unifesp. Foi então apresentado um

39

tutorial para exemplificar como a votação poderá ser feita e esse material didático

40

será enviado a todos os conselheiros posteriormente. O processo de votação pode ser

41

feito pelo aplicativo da Unifesp dentro da Área Restrita ou pela Intranet na aba

42

Unifesp, no ícone Votação PPI. Clique em pesquisar para selecionar a opção desejada:

43

Todas as propostas; Propostas salvas (você vai visualizar as propostas que já votou e

44

salvou) e Propostas por temas. Em qualquer das opções você terá a pontuação visível

45

ao lado do número da proposta. A proposta estará dividida em três partes: Título,

46

objetivo e ações sugeridas (em tópicos). Escolha as propostas que deseja votar, leia na

47

íntegra e atribua um número de pontos para cada uma delas. São ao todo 100 pontos

48

disponíveis. Cada proposta poderá receber no mínimo, 0 pontos e no máximo 10.

49

Clique em salvar para gravar a proposta com a pontuação desejada. Esta pontuação

50

pode ser salva e alterada várias vezes. Quando estiver seguro das propostas votadas,

51

clique em Encerrar na página inicial da votação. As propostas não poderão ser mais

52

alteradas. 2 - Rodada de Reuniões com as CaEC. Ontem foi encerrada a nova

53

rodada de reuniões com as CaEC, realizadas com a profa. Raiane e o prof. Magnus. No

54

ano passado tivemos uma rodada de reuniões, mas eram com temas específicos, como

55

PAPs, curricularização e outros assuntos que as câmaras acharam importantes. Este

56

ano, mais precisamente no primeiro semestre tínhamos colocado como meta uma nova

57

rodada de encontros com a totalidade de seus membros para discutir a política como

58

um todo, política nacional, política institucional e abordar temas que ainda são

59

considerados como "gargalos" além de também ouvir as demandas específicas de cada

60

câmara e unidades universitárias. As rodadas se iniciaram em julho de 2020 e

61

terminam em setembro de 2020 em formato virtual, em função do isolamento social,

62

que impediu a realização de forma presencial. As reuniões são importantes pois cada

63

câmara ou unidade universitária tem seus membros formados em várias épocas e

64

formas diferentes, com especificidades bem características e isso permite entender

65

melhor cada necessidade. 3 - Núcleo TransUnifesp. Na reunião ordinária do CoEC

66

de 31/julho/2020 nós aprovamos o projeto de tramitação para as demais instâncias de

67

nossa universidade para que ela se torne um órgão complementar vinculado à Pró-

68

Reitoria de Extensão e Cultura, onde avaliamos o mérito acadêmico, seguiu para a
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69

avaliação no CoPlad, para a avaliação dos méritos administrativos e financeiros, em

70

18/agosto/2020 e depois para o Consu, em 09/setembro/2020. O Núcleo TransUnifesp

71

foi pautado no último Consu e aprovado. Em comum acordo com a profa. Rosana

72

Puccini - Campus São Paulo e Prof. Manoel Girão - EPM, decidiu-se pela governança

73

compartilhada nas atividades acadêmico-assistenciais relacionado aos ambulatórios e

74

atividades hospitalares. 4 - Seminário de apresentação de resultados dos

75

Observatórios Temáticos do primeiro ciclo de fomento. Trata-se de um encontro

76

de finalização de um ciclo de fomento realizado em um seminário na última sexta-feira

77

passada para uma avaliação dos resultados obtidos pelas 7 equipes de trabalho dos

78

observatórios temáticos. Foram apresentados sites, e-books, publicações e os dados

79

levantados serão disponibilizados no repositório de dados. No Congresso Acadêmico

80

houve a apresentação dos Observatórios Temáticos e Institucionais e também serão

81

disponibilizados os vídeos. Os Observatórios Institucionais estão trabalhando em 3

82

linhas que são: memória social, mapeamento das ações realizadas e uma questão

83

emblemática para o campus. Já nos Observatórios Temáticos as temáticas são

84

elencadas conforme interesses diversos, com direitos humanos, uso de álcool e drogas,

85

dados socioambientais, dados sobre a escola, dinâmica costeira e outros mais. A

86

proposta de trabalho tem duração de 2 anos, mas agora, findado 8 meses, para

87

comprovar o uso do fomento obtido através de um edital, foi apresentado os resultados

88

obtidos dos trabalhos. 5 - Projeto Cabaça e Mapeamento de Terreiros. O Projeto

89

Cabaça: Cultura de Matriz Africana e Economia Solidária, está sendo capitaneado por

90

grupo de professores da zona leste - Instituto das Cidades. Este já se iniciou, depois de

91

percorrer todos os trâmites obrigatórios e neste momento está na fase de preparação

92

dos cursos formativos para o início das atividades de pesquisa. Em um intervalo de

93

menos de um mês tivemos o início do projeto de Mapeamento das Comunidades

94

Tradicionais de Matriz Bantu de São Paulo, que objetiva inventariar terreiros de

95

candomblé de feição Bantu na cidade de São Paulo. Este projeto pretende contribuir

96

para a criação de uma rede das Comunidades Tradicionais de Matriz Africana na

97

cidade de São Paulo, por meio da elaboração de um aplicativo de coleta e de

98

alimentação de dados em um site de georreferenciamento. Ambos projetos são

99

desenvolvidos a partir de recursos parlamentares. 6 - Informes da Coordenação

100 Cultura: Fórum, Forcult e Site UMA. A profa. Andreia Menezes da Coordenadoria
101 de Cultura da ProEC iniciou os informes sobre o Forcult (Fórum de Gestão Cultural
102 dos IES Sudeste) que foi realizado virtualmente entre os dias 08 e 10 de setembro de
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103 2020 e apresentou uma série de atividades dentre elas: palestras e 5 GT´s. Foi
104 mencionado que, como o encontro foi realizado virtualmente, houve a possibilidade de
105 mais membros da equipe de cultura da Unifesp participarem e assim houve uma
106 divisão para acompanhar as diversas atividades. Estes mesmos temas discutidos nos 5
107 GT´s também foram discutidos nos demais Forcult regionais, que depois farão um
108 compilado e um consenso nacional no encontro nacional que será realizado nos dias 21
109 a 23 de setembro 2020. O próximo ponto é a criação de um novo site, referente ao
110 Unifesp Mostra sua Arte - UMA, acessável pelo link: https://mostrasuaarte.unifesp.br
111 que irá conter todas as informações desde a criação, programações, materiais
112 produzidos, notícias e links para acesso ao material. O próximo informe é sobre o
113 fórum de discussão para o Plano de Cultura e sobre o cronograma proposto para a sua
114 realização no dia 20 de outubro de 2020. 7 - Informes Lato Sensu. Na reunião do
115 CoEC passado ficaram pendentes 3 assuntos relativos ao Lato Sensu que ainda se
116 encontram em análise da Procuradoria e não poderão ser finalizados e informados
117 nessa reunião. São eles: Graacc, Coremu e cobrança inscrição/ mensalidade. 8 118 Voluntariado. Em função dos diálogos com as CaECs reiteramos a necessidade de se
119 retirar de nossos documentos internamente da Pró-Reitoria o termo "voluntariado".
120 Considerando a dimensão que a extensão tem, inclusive constitucionalmente,
121 conforme seu artigo 207: “As universidades gozam de autonomia didático-científica,
122 administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de
123 indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão"; é importante que se reconheça a
124 extensão como uma atividade prevista, planejada, que faz parte do currículo e da
125 proposta pedagógica na formação de nossos estudantes, além de oferecer atribuição
126 funcional de docentes e técnicos. Portanto, ela não é uma atividade de voluntários. Ser
127 voluntário é uma atividade feita se desejar e em um horário considerado possível de se
128 fazer. Quando estamos falando de extensão, estamos falando de uma atividade
129 programada, sistematizada, com conhecimento científico, organizado, com avaliação,
130 acompanhamento e que tenha processo ensino-aprendizado. Tudo isso é muito
131 diferente de uma atividade de voluntariado. Inclusive existe uma legislação específica
132 para o voluntariado. Assim sendo, não há que se falar em “voluntário”, mas sim
133 "extensionista bolsista" ou extensionista sem bolsa". Em função de um questionamento
134 da profa. Rosangela Dantas, a profa. Raiane se propôs a discutir com a ProGrad sobre
135 o assunto para que, em um futuro, seja expandido para toda a universidade a revisão
136 dos termos. 9 - Programa de Extensão FORMA. Esta proposta veio da Universidade
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137 Aberta e está em fase de construção dessa plataforma, possibilitando a construção do
138 conhecimento a partir da concepção da educação aberta, ou seja, o conteúdo, o
139 processo vivido e sistematizado seja disponibilizado o conhecimento para além de
140 nossa comunidade acadêmica. As professoras visitantes que estão trabalhando nesse
141 projeto vislumbraram a grande interação que isso propiciaria junto à extensão (na
142 formação de docentes e discentes para serem tutores) e nos procuraram para o apoio.
143 O programa está em construção e ainda demanda muito contato com o DCI e STI
144 assim como exigirá um estreito diálogo com a Secretaria de Educação à Distância 145 SEAD. É importante ter mais instrumentos para a difusão do conhecimento aberto e o
146 FORMA poderá auxiliar bastante nos cursos de extensão. 10 - EICE proposta por
147 discentes e presença de vice coordenadores no cadastro. Este assunto foi alvo de
148 questionamentos feitos na última reunião do CoEC e também nas reuniões junto com
149 as CaECs e, para elucidar as dúvidas, está sendo colocado como ponto para discussão
150 e socializar as orientações que foram passadas pela Coordenadoria de Eventos e de
151 Cursos de Extensão, à luz da Resolução nº 180 do Consu. No seu artigo nº 24, informa
152 que os discentes podem ser proponentes de ações de extensão (cursos e eventos)
153 desde que tenham um supervisor (técnico ou docente ativo), cadastrado na equipe
154 organizadora. A normativa aprovada garante que discentes possam propor e serem os
155 coordenadores responsáveis técnico-científicos, que é a nomenclatura que o
156 proponente que cadastra a proposta no sistema fornece. Isso só se torna possível se
157 houver um servidor (técnico ou docente) ativo (no momento do cadastramento e da
158 execução da proposta) na proposta no papel de coordenador / supervisor. Outro ponto
159 é o do vice-coordenador nas propostas que deve ser apontado na ausência do
160 coordenador titular. 11 - Edital ProEC Nº 348/2020 - Seleção de Bolsistas de
161 Comunicação para os Metaobservatórios Institucionais. Estamos com o edital
162 aberto para a seleção de bolsista de comunicação para os Metaobservatórios
163 Institucionais, com os recursos de emenda parlamentar vigente conseguimos ampliar
164 por mais 03 meses a bolsa para os bolsistas que estão nos Observatórios Institucionais
165 e um recurso destinado a Comunicação da Unifesp será direcionado para um bolsista
166 de comunicação para cada Observatório Institucional para a produção de material de
167 comunicação dos trabalhos produzidos pelos Observatórios. Pedidos a todos a ampla
168 divulgação. Caberá a cada coordenador de Observatório Institucional formar banca
169 para selecionar seu bolsista e contará com o apoio do DCI. Pautas: 1 - Homologação
170 da Ata CoEC Reunião de 20/08/2020. Um aparte foi solicitado pela Profa. Luciane
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171 Capelo sobre o envio da lista de apresentações para as câmaras pela Coordenadoria de
172 Programas e Projetos, mencionado na ata da última reunião. A Profa. Ana Gouw
173 informou que a lista já havia sido enviada, mas, especificamente no campus de São
174 José dos Campos, não houve apontamento de casos de não apresentação dos trabalhos
175 no Congresso Acadêmico. A pedido da Profa. Luciane, e-mail informando que não
176 havia casos apontados será remetido para o campus São José dos Campus para
177 arquivamento a tabela "zerada". Aberta a votação para a homologação da ata da
178 reunião ordinária do CoEC de 20/08/2020, foi aprovada e ainda apontada 01
179 abstenção. 2 - Homologação Cursos Lato Sensu, Cursos de Extensão e Eventos
180 Institucionais. Os cursos de especialização e aperfeiçoamento não apresentou
181 solicitação no período. As ações de Eventos e Cursos de Extensão apresentaram um
182 total de 104 ações cadastradas para o período de 18/08/2020 a 11/09/2020, sendo 13
183 cursos de extensão e 91 eventos. Aberta a votação para a homologação dos Cursos de
184 Extensão e Eventos Institucionais, foi aprovada e apresentou 01 abstenção. 3 185 Homologação indicação novos coordenadores CaEC Imar. Foi apresentada a
186 nova coordenação para a Câmara de Extensão e Cultura do IMar: - Coordenadora 187 Profa. Dra. Melissa Vivacqua Rodrigues; - Vice coordenadora - Profa. Dra. Tatiana
188 Martelli Mazzo. Aberta a votação para a aprovação dos nomes para participar do CoEC
189 como novos membros, foi aprovada e apresentou 01 abstenção. 4 - Homologação de
190 Metaobservatórios Institucionais. O Prof. Anthony Andrey explanou sobre as duas
191 categorias de observatórios: os Temáticos (que apresentam proposições livres) e os
192 Institucionais que são responsáveis pelo estudo dos impactos da universidade em seu
193 entorno. Em decorrência do prazo limitado para início dos trabalhos para contemplar
194 os recursos parlamentares, as adequações de documentos junto à política de
195 Observatórios foram sendo ajustada concomitantemente com o início dos trabalhos.
196 Como no momento os 10 Observatórios Institucionais apresentaram conformidade com
197 a política, o Comitê apresenta no CoEC para a homologação. São eles: "Observatório
198 Institucional de Enfermagem da Unifesp - InEPE", vinculado à EPE; "Observatório
199 EPM - Perfil e transtornos emocionais dos alunos da graduação", viculado à EPM;
200 "Observatório Institucional Campus Reitoria", vinculado à Reitoria; "Meta-observatório
201 Institucional do Campus Diadema", viculado à Diadema; "Observatório Institucional 202 Instituto das Cidades / Campus Zona Leste" vinculado à Zona Leste; "Observatório
203 Mar-Sociedade: Instituto do Mar", vinculado ao IMar; "Meta observatório da Escola
204 Paulista de Política, Economia e Negócios (EPPEN/UNIFESP) Campus Osasco",
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205 vinculado à Osasco; "Meta-observatório da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
206 Humanas (EFLCH/UNIFESP)", vinculado à Guarulhos; "Observatório Saúde e
207 Sociedade: Baixada Santista", vinculado ao ISS; "Observatório Institucional - Instituto
208 de Ciência e Tecnologia / Campus SJC", vinculado à SJC. Aberta a votação para a
209 homologação dos observatórios Institucionais, foi aprovada por unanimidade. 5 210 Homologação da prorrogação do contrato do PAPS "Estudo de Biomoléculas
211 em Meios Biológicos". Em função do controle da pandemia não houve condições de
212 oferecer nenhum serviço e pela legislação / Resolução dos PAPs, a Procuradoria não
213 pode avaliar a pertinência do pedido de prorrogação sem antes o proponente solicitar
214 a prorrogação do prazo de contrato no CoEC. Aberta a votação para a aprovação da
215 prorrogação por mais 01 ano do projeto acadêmico, foi aprovada apontando ainda 01
216 abstenção. 6 - Homologação da prorrogação do TED nº 37/2018 - FNS e do
217 contrato de contrato nº 098/2018 com a FAPUNIFESP para gerenciamento dos
218 recursos. Em função da prorrogação proposta pelo FNS, o contrato que se encerraria
219 em novembro/2020 está sendo prorrogado até dezembro/2020. Nesse sentido e por
220 obrigatoriedade regimentar, está sendo levado ao CoEC para homologar a prorrogação
221 por mais um mês do contrato e consequentemente o contrato com a FAP para o
222 gerenciamento dos recursos. aberta votação para a homologação da prorrogação do
223 contrato do TED nº 37/2018 (Telesaúde) e também a prorrogação com a FAP para o
224 gerenciamento, foi aprovada por unanimidade. Informes Finais: O prof. Celso
225 Takashi Yokomiso se despede como membro do CoEC, pois no dia 22 haverá a nova
226 indicação de coordenadores da CaEC Osasco. Fica registrado os agradecimentos pelos
227 serviços prestados a esse Conselho e na Câmara de Extensão e Cultura de Osasco.
228 Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Enio Shigueo Maeda, secretário, lavrei
229 a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente.
230
231
232

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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