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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 DEZEMBRO DE 2020

4
5

Aos dezessete dias do mês de dezembro 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

Magnus Regios Dias da Silva. Estiveram presentes os membros: Alvaro Luiz Fazenda,

9

Ana Carolina Costa da Silva, Ana Maria Santos Gouw, Andreia dos Santos Menezes,

10

Anita Burth Kurka, Anthony Andrey Ramalho Diniz, Daina Goncalves Silva, Debora

11

Galvani, Edilene Teresinha Toledo, Erika Suzuki de Toledo, Hugo Fernandes, Leticia

12

Coelho Squeff, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Luciane Portas Capelo, Lucilene

13

Silva, Magnus Regios Dias da Silva, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Marcella

14

dos Santos Oliveira, Melissa Vivacqua Rodrigues, Ramiro Anthero de Azevedo, Suzete

15

Maria Fustinoni, Tatiana Travassos de Menezes, Valeria Sperduti Lima, Virginia

16

Junqueira, Wallace Chamon Alves de Siqueira, Yara Ferreira Marques. Justificaram

17

ausência e não foram substituídos: Classius Ferreira da Silva. Não justificaram

18

ausência: Alvaro Luis dos Santos Pereira, Andrea Rabinovici, Danielle Maass, Dario

19

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

20

Scorza, Igor Dias Medeiros, Janes Jorge, Janine Schirmer, Jorge Harada, Julio Cesar

21

Zorzenon Costa, Liu Chiao Yi, Luciana Massaro Onusic, Magali Aparecida Silvestre,

22

Manoel Joao Batista Castello Girao, Maysa Soares de Camargo Fernandes, Odair

23

Aguiar Junior, Regiane Albertini de Carvalho, Reginaldo Raimundo Fujita, Roberto

24

Nasser Junior, Simone Nacaguma, Wagner Luiz Batista. Participaram da reunião

25

como convidados: Carina da Silva Lima Biancolin, Celia Godoy, Daniel Henrique

26

Bandoni, Emiliano Castro de Oliveria, Fabricio Gobetti Leonardi, Marcia Ribeiro,

27

Raquel Vieira Ramos Rodrigues, Ricardo Alves Silva. Tendo os senhores conselheiros,

28

assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 26 presentes.

29

Prof.Magnus Regios Dias da Silva iniciou a reunião lembrando a todos que o ano de

30

2020 foi um ano muito difícil e, no mínimo, desafiador. Portanto ele dedica este último

31

CoEC em memória de todas as pessoas que foram vítimas desse vírus e também na

32

esperança que possamos, em um curto espaço de tempo, desenvolver vacina capaz de

33

proteger as pessoas, principalmente as idosas, que foram e são as mais afetadas, além

34

dos demais grupos de vulneráveis. INFORMES: 01. Relatório Anual de Projetos e
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35

Programas de Extensão (2020). A profa. Ana Maria Santos Gown fez um breve

36

relato sobre a finalização dos Relatórios de Programas e Projetos que foram feitos de

37

forma remota, utilizando o sistema da Unifesp e sem a necessidade de anexar

38

arquivos, além dos referentes a fotos e vídeos. O processo foi aprimorado graças ao

39

emprenho da equipe de STI, que desenvolveu esta facilidade e fez os ajustes para o

40

preenchimento, acertando assim pequenas arestas que ainda existiam. Atualmente

41

temos cerca de 470 Programas e Projetos sendo que muitos ainda não responderam o

42

Relatório (cerca de 200). Alguns professores já haviam solicitado a prorrogação do

43

prazo para finalizar os Relatórios até, no máximo dia 23 de dezembro de 2020, não

44

comprometendo muito a entrega das informações/indicadores de Programas e Projetos

45

no Relatório de Gestão. Ainda hoje será enviado e-mail às CaECs e as Coordenações

46

informando sobre a nova data. Outro informe que nos traz bastante alegria é o 1º

47

Simpósio do Curso de Serviço Sociais, na Baixada Santista, que trata de assuntos

48

étnicos e raciais. Foram três dias de programação bem intensa e gostaríamos de

49

agradecer o empenho de todos os envolvidos que tornaram possível a realização desse

50

evento. PAUTAS: 01. Ata da Reunião Ordinária do CoEC de 19.11.2020. Como

51

não houve nenhuma objeção com relação a Ata da Reunião Ordinária do CoEC

52

realizado em 19.11.2020, foi aberta a sessão de votação e foi aprovado pela maioria

53

dos participantes, acusando ainda 03 votos em abstenção. 02. Homologação Cursos

54

de Pós Graduação Lato Sensu (Especialização) e Aperfeiçoamento. O prof.

55

Wallace Chamon fez a apresentação dos números totais de cursos 08 cursos aprovados

56

em regime de Ad Referendum devido às urgências de datas, sendo 01 curso da EPE, e

57

07 cursos da EPM (05 com mensalidade e 03 sem cobrança de mensalidade), que

58

serão ratificados nesse Conselho. Também apresentou mais 22 cursos de

59

Especialização (20 cursos da EPM e 01 curso da Baixada Santista) para a aprovação

60

do Conselho, conforme relação já enviada para análise dos conselheiros. Aberta a

61

sessão de votação, os cursos foram aprovados pela maioria e acusado ainda 05 votos

62

em abstenção. 03. Homologação Cursos de Extensão e Eventos. O Coordenador de

63

Cursos de Extensão, Manuel Camilo realizou a apresentação dos cursos e eventos

64

credenciados no período de 15/11/2020 à 14/12/2020 foram credenciadas 77 ações,

65

sendo 14 cursos de Extensão e 63 Eventos. Destaque para 02 cursos de Extensão que

66

foram analisados pela Administração do Campus São Paulo, enquadrados na Resolução

67

nº 180, de 04 de dezembro de 2019 (Eventos Institucionais e Cursos de Extensão -

68

Diretrizes e procedimentos), com taxa de inscrição. Estes cursos não estão
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69

intimamente ligados aos cursos do Programa de Residência, mas como está ligado à

70

assistência ambulatorial, tornou-se uma exceção e está justificado na modalidade

71

presencial. O Presidente do Conselho lembrou ainda que, apesar de estar sendo

72

aprovado no mérito acadêmico, as ações somente poderão ser realizadas se as normas

73

sanitárias assim o permitirem, segundo comentário realizado pelo prof. Wallace

74

Chamon. O Manuel Camilo informou que em conjunto com a Coordenadoria de

75

Eventos, Previsão Orçamentária e STI estão estudando melhorias no SIEX, conforme

76

solicitações encaminhadas anteriormente e que possam atender a todos de forma

77

satisfatória. Ele pede que seja formado um grupo de acompanhamento (secretarias das

78

CaEC e proponentes) para avaliar as melhorias implantadas e sugestões para novas

79

melhorias. Aberta a sessão de votação, foram aprovados por unanimidade. 04.

80

Regimento interno Núcleo Trans Unifesp. Com a aprovação no Consu, o Núcleo

81

Trans Unifesp passou a ser um órgão complementar ligado a Pró-Reitoria de Extensão

82

e Cultura e teria uma governança compartilhada na área de assistência ambulatorial e

83

o Regimento Interno do Núcleo Trans Unifesp deve refletir detalhadamente como essa

84

governança compartilhada deverá ser entre três unidades universitárias - EPE, EPM e

85

o ISS (Baixada Santista). Como existe um prazo de 60 dias, após o Consu, para a

86

aprovação do Regimento Interno e face as diversas atividades que surgiram nesse final

87

de ano impossibilitando a análise mais aprofundada nesse documento, especialmente

88

nessas três unidades (EPE, EPM e ISS). Assim sendo o prof. Magnus solicita a retirada

89

desse ponto de pauta deste CoEC para que o documento seja melhor analisado com as

90

contribuições dos envolvidos para aprimorá-lo até a próxima reunião ordinária do

91

CoEC que será realizado em janeiro ou fevereiro de 2021. 05. Ad Referendum TED

92

9871 - Projeto Suporte ao Núcleo Multidisciplinar de Produção de Material e

93

Execução dos Cursos UAB. O próximo ponto se refere a um Ad Referendum que foi

94

assinado relativo ao Projeto Suporte ao Núcleo Multidisciplinar de Produção de

95

Material e Execução dos Cursos UAB para um adicional de recurso liberado pela

96

CAPES, que devido ao prazo para o empenho dos recursos (o prazo era até o dia

97

11/12/2020), foi aprovado e agora deve ser ratificado no Conselho. Está sendo votado

98

também a aprovação da prorrogação do contrato com a FAP para o gerenciamento dos

99

recursos, que projetavam os términos dos cursos para até abril/2021 para março/2022.

100 Aberta a sessão de votação, foi aprovada pela maioria e ainda com a indicação de 02
101 votos em abstenção. 06. Avaliação do Plano de Cultura : Aprovação dos
102 Encaminhamentos do GT. A Coordenadora de Cultura, profa. Andreia Menezes,
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103 informou que na última reunião ordinária do CoEC ela trouxe aos conselheiros os
104 encaminhamentos que foram nos Grupos de Trabalho (GT) formados no Fórum do
105 Plano de Cultura, realizado em novembro de 2020. Foram elencadas as ações, com
106 sugestões e possíveis soluções, formalizados em um documento que foi encaminhado
107 aos conselheiros. Como não houve um tempo hábil para a análise deste documento em
108 todos os seus itens, este ponto foi trazido novamente ao CoEC para sua aprovação.
109 Após aproximadamente um mês desde o último CoEC e consequente envio deste
110 documento, houve somente uma sugestão encaminhada pela CaEC de São José dos
111 Campos que foi incorporado ao documento. Aberta a sessão de votação, os
112 encaminhamentos dos GTs para o Plano de Cultura foram aprovados pela maioria e foi
113 apontado ainda 01 voto contrário e 02 votos em abstenção. 07. Homologação da
114 Profa. Andreia Menezes como coordenadora do Acordo de cooperação com
115 Instituto Tomie Ohtake. A Coordenadora de Cultura, profa. Andreia Menezes,
116 informou que esses acordos já foram aprovados em CoEC anteriores, mas devido a
117 necessidade jurídico-administrativa formal no setor de Convênios se faz necessário
118 constar em Ata de Conselho responsável a indicação de um nome para ser o/a
119 Coordenadora do Acordo de cooperação. Como todos os contatos foram efetuados com
120 a Coordenação de Cultura, a indicação da profa. Andreia Menezes foi a mais indicada.
121 Como se trata de uma mera formalidade, houve a aprovação por aclamação. 08.
122 Homologação da Profa. Andreia Menezes como coordenadora do Acordo de
123 cooperação com EcoFalante. A Coordenadora de Cultura, profa. Andreia Menezes,
124 informou que esses acordos já foram aprovados em CoEC anteriores, mas devido a
125 necessidade jurídico-administrativa formal no setor de Convênios se faz necessário
126 constar em Ata de Conselho responsável a indicação de um nome para ser o/a
127 Coordenadora do Acordo de cooperação. Como todos os contatos foram efetuados com
128 a Coordenação de Cultura, a indicação da profa. Andreia Menezes foi a mais indicada.
129 Como o acervo de vídeo desta organização é muito vasta e nós já utilizamos muitos
130 títulos torna esse acordo muito importante devido a liberação dos custos de direitos
131 autorais. Como se trata de uma mera formalidade, houve a aprovação por aclamação.
132 09. Aprovação do Calendário de reuniões ordinárias CoEC para 2021.
133 Apresentação das possíveis datas para a realização das reuniões ordinárias do CoEC
134 para o ano de 2021 para conhecimento e aprovação do conselho e também as reuniões
135 bimestrais entre a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura com as Câmaras de Extensão e
136 Cultura dos campi. As reuniões ordinárias do CoEC são programadas para as terceiras
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137 quintas-feiras de cada mês, mantendo uma distância das reuniões ordinárias do Consu.
138 Aberta a sessão de votação, a sugestão de datas no calendário de reuniões ordinárias
139 do CoEC e das reuniões bimestrais com as CaEC foram aprovadas por unanimidade.
140 10. Homologação e ratificação do Ad Referendum da retomada Plano de
141 Trabalho CECANE. A apresentação foi realizada pelo prof. Daniel Henrique Baldoni
142 que apresentou um breve histórico das atividades do CECANE e também os resultados
143 obtidos durante o período de existência deste convênio. A necessidade de trazer esse
144 assunto a este conselho se refere a aprovação da retomada do Plano de Trabalho já
145 apresentado e aprovado neste conselho, mas que teve uma interrupção de atividades
146 presenciais devido a contenção da pandemia de covid-19 e que será retomada sem a
147 necessidade de mudança do plano de trabalho ou mesmo alteração dos valores
148 previamente orçados. A alteração se refere somente ao calendário de execução.
149 Devido a necessidade de empenho dos recursos e como não haveria a possibilidade de
150 aguardar a reunião do CoEC para a aprovação, foi solicitada a aprovação Ad
151 Referendum para que a tramitação documental pudesse ser encaminhada aos órgãos
152 competentes. Aberta a sessão de votação, a retomada do Plano de Trabalho do
153 CECANE foi aprovada por unanimidade. 11. Permanência de tutor(a) para
154 metodologias Participativas para a construção de uma Educação em Direitos
155 Humanos - Curso Semipresencial de Aperfeiçoamento UNIFESP/CIEE - Espaço
156 de Cidadania. Este último item se refere a uma consulta deliberativa sobre uma
157 situação não prevista em edital em disposições transitórias que ocorreu recentemente.
158 O sr. Fabrício Gobetti Leonardi apresentou o questionamento sobre a permanência de
159 um tutor(a) de curso semipresencial de aperfeiçoamento, que recebe bolsa, e informou
160 a coordenação do curso que passou em um concurso público e tomará posse em
161 janeiro de 2021. Segundo o edital, em sua cláusula 10.5: "Não será permitido o
162 acúmulo de bolsas entre os programas – Iniciação Científica (PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI);
163 Monitoria remunerada; Jovens Talentos; PET; Extensão (PIBEX, BIG – ou vínculo
164 empregatício. Caso o(a) estudante seja aprovado em mais de um programa de bolsas,
165 deverá optar por um deles." O curso está em andamento (iniciou em agosto/2020 e se
166 encerrará em abril/2021). Para a substituição desse tutor, além da necessidade de
167 reativar a comissão de avaliação de candidatos, seria necessário muito tempo em
168 treinamento e adaptação, com um sensível prejuízo aos alunos. Esta situação
169 apresentada criou uma certa dúvida jurídica em todos os conselheiros, pois apesar
170 do/a tutor/a não estar empregado no momento da inscrição e seleção, ela irá adquirir o
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171 vínculo empregatício em janeiro de 2021, e no edital não há qualquer previsão para
172 esses casos. Por outro lado, o prof. Anthony Diniz lembrou bem os princípios que
173 norteiam as ações de servidores públicos, como a Legalidade (todos os atos
174 administrativos praticados por um servidor durante o desempenho das atividades
175 deverão, impreterivelmente, estar previstos em lei). Desta forma, após várias
176 discussões e sugestões, os conselheiros não se sentiram respaldados juridicamente
177 para votar o assunto e os argumentos apresentados não apresentaram a segurança
178 jurídica perante órgão de controle e suscetível à abertura de precedentes em outros
179 casos vindouros e o item foi retirado da pauta devido a incertezas jurídicas. Nada mais
180 havendo a tratar, para constar, eu, Enio Shigueo Maeda, secretário, lavrei a presente
181 ata que, após aprovada, será assinada por mim e pelo Srº Presidente.
182
183
184
185
186
187
188

Magnus Regios Dias da Silva
Pró-reitor Adjunto de Extensão e Cultura
Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
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191
192
193
194
195

Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura

196
197
198
199
200
201
202
203
204

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

6/6

UNIFESP Código de Segurança
59e33cbf03ae280e11cb47fde5dbc1a4ef31ecb2
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
22/01/2021 10:28:12

