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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 20 DE AGOSTO DE 2020

4
5

Aos vinte dias do mês de agosto de dois mil e vinte, nesta cidade de Sao Paulo, à Rua

6

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, Hugo

12

Fernandes, Jose Lincoln Menegildo Casselin, Julio Cesar Zorzenon Costa, Leticia

13

Coelho Squeff, Luciane Portas Capelo, Lucilene Silva, Magnus Regios Dias da Silva,

14

Marcella dos Santos Oliveira, Raiane Patricia Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de

15

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

16

Travassos de Menezes, Tiaraju Pablo D Andrea, Valeria Sperduti Lima, Wallace

17

Chamon Alves de Siqueira. Justificaram ausência e não foram substituídos: Anita Burth

18

Kurka, Manuel Camilo Gil Ferreira de Medeiros, Roberto Nasser Junior. Não

19

justificaram ausência: Alexandre Pazetto Balsanelli, Andrea Rabinovici, Antonio Carlos

20

Torres, Arlete Eni Granero, Danielle Maass, Dario Santos Junior, Flaminio de Oliveira

21

Rangel, Fulvio Alexandre Scorza, Heloisa Helena Bezerra Nogueira de Oliveira, Igor

22

Dias Medeiros, Janes Jorge, Janine Schirmer, Jorge Harada, Liu Chiao Yi, Luciana

23

Massaro Onusic, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Magali Aparecida Silvestre,

24

Manoel Joao Batista Castello Girao, Maria da Penha Silva Gomes (penhita Leste),

25

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

26

Simone Nacaguma, Virginia Junqueira, Wagner Luiz Batista. Participaram da reunião

27

como convidados: Ana Claudia Floriano, Carina da Silva Biancolin, Celia Godoy,

28

Emiliano Castro de Oliveira, Heloisa Maria Molgara, Lierte Stapani, Marcia Ribeiro,

29

Pedro Fiori Arantes, Raquel Vieira Ramos Rodrigues, Sidineia Macedo Pereira. Tendo

30

os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum

31

com 28 presentes. Raiane Patricia Severino Assumpcao iniciou a reunião e comentou

32

sobre as mudanças nas datas das últimas duas reuniões do CoEC; uma em função dos

33

feriados antecipados na cidade de São Paulo e a outra em função do Congresso

34

Acadêmico. Com o intuito de voltarmos ao nosso calendário aprovado no início do ano,
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35

estamos realizando essa reunião de agosto de 2020 na data previamente estabelecida,

36

com um intervalo reduzido entre esta e a última reunião (20 dias de intervalo).

37

INFORMES: 1 - Processo de Elaboração do PDI. O Projeto Pedagógico

38

Institucional (PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) são documentos

39

orientadores das atividades e ações da Unifesp, as quais deverão tê-los como ponto de

40

referência. O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) é o instrumento que estabelece

41

princípios e valores institucionais, norteia as práticas acadêmicas e formula as

42

diretrizes pedagógicas, tendo em vista a trajetória histórica, inserção regional,

43

vocação, missão, visão e objetivos da Unifesp. O Plano de Desenvolvimento

44

Institucional (PDI) é o instrumento de gestão que, em consonância com o Projeto

45

Pedagógico Institucional (PPI), apresenta a identidade da Unifesp no que diz respeito a

46

seus princípios fundamentais, eixos estruturantes e visão de futuro, estabelecendo a

47

forma e os meios como a instituição pretende concretizar seu projeto educacional. A

48

elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e do Plano de Desenvolvimento

49

Institucional (PDI) dar-se-á mediante processos participativos. A coleta de dados faz

50

uso de formulário online que combina perguntas estruturadas (a partir de questões e

51

redações dadas) e perguntas abertas (permitindo a inclusão de novas propostas). A

52

análise dos resultados é realizada pela ProPlan e apresentada e revisada pelo GT do

53

CoPlad. O 1º Formulário-OUSE será aplicado online e possibilitará a participação

54

aberta de todos os conselheiros para a sugestão de objetivos vinculados a cada um dos

55

5 Grandes Temas definidos a partir das sessões do CoPlad e Consu. Além de redigir

56

propostas para cada Objetivos, os conselheiros irão ter que apresentar uma

57

justificativa para sua formulação, redigindo qual a Produção de conhecimento, impacto

58

social e geração de valor público estão previstos e/ou são desejáveis para aquele

59

Objetivo. A equipe técnica da ProPlan, com auxílio do GT representativo do CoPlad, irá

60

analisar e sistematizar as propostas, procurando unificá-las sempre que possível, para

61

que possamos ter um número adequado para análise e votação na segunda rodada. O

62

2o. Formulário-OUSE será estruturado e os conselheiros irão votar para escolher os

63

objetivos mais relevantes e pertinentes. Finalizada a apresentação, ficou pendente o

64

envio do link de acesso para os formulários aos conselheiros que serão enviados

65

posteriormente. 2 - Órgãos complementares. Após aprovação dos dois pedidos no

66

CoEC passado, onde foram analisados no aspecto acadêmico, no dia 18/08/2020

67

recebemos, via SEI, as aprovações no CoPlad, no aspecto de infraestrutura assim como

68

administrativo e financeiro, para os dois processos de criação de órgãos
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69

complementares ligados à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura: Núcleo TransUnifesp e

70

Cátedra Sustentabilidade. Estes pedidos agora seguem para o Consu; finalizando,

71

desta maneira, o processo para se tornarem órgãos complementares e terem seus

72

próprios centros de custos e autonomia do conselho, que vai fazer a gestão desse

73

órgão, e não ficar subordinado a uma congregação ou conselho de campus, uma vez

74

que articula atividades que envolvem diferentes campi. 3 - Atualização do

75

Regimento Geral da Unifesp. O Regimento Geral da Unifesp já foi revisto e as Pró-

76

Reitorias e as Diretorias dos campi e das unidades universitárias já fizeram suas

77

contribuições e nesse momento a comissão encarregada de fazer a revisão já encerrou

78

as atividades e o texto final será encaminhado ao Consu para ser deliberado. Isso é

79

muito importante pois, a partir desse Regimento Geral, nós poderemos encaminhar os

80

Regimentos das Pró-Reitorias para serem readequados, conforme este documento e as

81

novas Resoluções. Os Regimentos das Coordenadorias serão revistos à luz do novo

82

Regimento Geral da Unifesp, bem como às novas Resoluções para sua total

83

readequação. 4 - Observatórios temáticos - Apresentação dos Trabalhos. A partir

84

da aprovação das políticas de Observatórios, as quais preveem a existência de

85

Observatórios Temáticos e Observatórios Institucionais. Nós teremos um Observatório

86

Institucional em cada unidade universitária e os Observatórios Temáticos quantos

87

forem aprovados, conforme regramento de credenciamento analisado pelo Comitê de

88

Observatórios e aprovados nesse Conselho. No mês de setembro de 2020, os 7

89

observatórios finalizam a execução dos planos de trabalho, estipulados pelo edital de

90

financiamento de Observatórios Temáticos e o cumprimento de seu objeto. No dia

91

11/09/2020, às 09:00h, teremos um encontro para apresentação dos resultados

92

produzidos em conformidade com o plano de trabalho do fomento aos Observatórios

93

Temáticos. Será um encontro destinado para apresentação dos resultados levantados

94

pelos observatórios temáticos contemplados com o recurso de fomento do Edital

95

ProEC n° 585/2019. De igual forma, será o momento para compartilharmos as

96

experiências entre os Observatórios e avaliarmos quais os caminhos percorridos para

97

execução do plano de trabalho. Os Observatórios Institucionais tiveram suas datas

98

finais para a apresentação dos trabalhos e resultados finais prorrogadas até dezembro

99

2020 por conta de um rearranjo da emenda parlamentar que financia os Observatórios

100 e teremos 3 sessões de apresentação dos trabalhos e resultados dos Observatórios
101 Institucionais, que serão em outubro, novembro de dezembro de 2020. 5 102 Participação dos PPECs no congresso. Apresentação dos números expressivos
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103 conseguidos com a participação dos bolsistas e proponentes de Programas e Projetos
104 no Congresso Acadêmico 2020 e também para informar que alguns não participaram e
105 como no edital se exige a participação no Congresso Acadêmico para poder se
106 habilitar às próximas solicitações de bolsas PIBEX, as Câmaras estão sendo
107 informados desses trabalhos que não participaram. Segundo levantamentos feitos pelo
108 STI, 167 trabalhos foram submetidos. No total foram 10 trabalhos que não foram
109 apresentados e esta informação será conferida mais uma vez, pois esses são dados que
110 foram retirados do sistema antes de comunicar as CaEC que apresentaram esses
111 dados para a confirmação. ORDEM DO DIA: 1 - Homologação ata reunião
112 ordinária CoEC 31/07/2020. Aberta a votação, a homologação da ata da reunião
113 ordinário do CoEC de 31/07/2020 foi aprovada por unanimidade. 2 - Homologação
114 cursos Lato Sensu, Cursos de Extensão e Eventos. Foram apresentados 02 cursos
115 de especialização sem cobrança de mensalidade e 01 curso de aperfeiçoamento com
116 cobrança de mensalidade, todos da unidade universitária EPM. Aberta a votação foi
117 aprovada com o apontamento de uma abstenção. Foram também apresentados 59
118 cursos de extensão e 56 eventos, totalizando 115 ações no período de 28/07/2020 à
119 17/08/2020. Aberta votação, os cursos de extensão e eventos foram aprovados por
120 unanimidade 15 votos. A profa. Raiane pede a todos que consultem em nosso site o
121 painel da extensão contendo o número de ações e atividades que estão sendo
122 realizados nesse momento de controle e isolamento social na Unifesp. O link de acesso
123 é: https://www.unifesp.br/reitoria/proec/Covid-19. Um aparte foi solicitado pelo Prof.
124 Anthony Diniz sobre o cadastramento da atividade no SIEX e sobre a avaliação da
125 Câmara de Extensão e Cultura que devolveu o processo inscrito por alunos e tendo o
126 prof. Anthony como vice-coordenador. A profa. Raiane informou que o procedimento a
127 ser seguido é o que determina o regimento. Se propôs ainda a verificar com a
128 coordenadoria de cursos de extensão e eventos para orientar todas as instâncias de
129 avaliação. 3 - Fórum do Plano de Cultura. No CoEC passado foi apresentado
130 rapidamente o processo de mapeamento das proposições das CaEC em relação ao
131 Plano de Cultura vigente e está previsto a revisão do novo plano para os próximos
132 anos. A Coordenadoria de Cultura, por meio de um processo de consultas, nos trouxe
133 uma proposta de organizar um fórum para que possamos "afinar" as avaliações e a
134 proposição para o novo Plano de Cultura que terá vigência para os próximos dois anos.
135 A profa. Andréia Menezes apresentou uma proposta de datas e assuntos para o fórum
136 bem como a metodologia para os trabalhos de avaliação dos grupos. Aberta a votação
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137 para a metodologia para avaliação e proposição do novo Plano de Cultura, foi aprovado
138 por unanimidade. 4 - Homologação Observatórios institucionais. Cada unidade
139 universitária tem o seu observatório e, conforme nossa política de observatórios, eles
140 tem o papel de levantar dados e informações referentes àquela unidade universitária e
141 desenvolver metodologias e análises dos dados, que contribuam e justifiquem o
142 impacto que aquela unidade universitária causam nas vidas das pessoas que fazem
143 parte da unidade e de seu entorno e na dinâmica social da comunidade. Atendendo as
144 nossas solicitações, todas as unidades agora têm o seu observatório institucional,
145 assim como o campus Zona Leste, que ainda é uma unidade em construção, e a
146 reitoria, onde temos diversas atividades acadêmicas, seja por intermédio dos órgãos
147 complementares, como CAAF, IEAC, Cátedra Edward Said ou por programas que são
148 desenvolvidos pela reitoria, como UAB, UNASUS, TED e Paulistinha. Portanto,
149 achamos que seria interessante ter um observatório institucional ligado à reitoria para
150 que essas ações desenvolvidas por ela pudessem ser analisadas. Como o observatório
151 da reitoria não está associado à nenhuma câmara de extensão para realizar a
152 homologação das ações dos observatórios, torna-se necessário que ele seja aprovado
153 no Conselho de Extensão, por se tratar do órgão imediatamente acima e competente
154 para aprovação. Assim estamos apreciando o credenciamento do observatório
155 institucional da Paulistinha e a indicação da profa. Ana Paula Santiago do Nascimento
156 como coordenadora deste observatório e a profa. Izabel Meister como vice157 coordenadora. Segue nº processo SEI com a documentação aprovada (SEI nº
158 23089.120673/2019-76) e o link para acesso à mais informações sobre observatórios:
159 https://www.unifesp.br/reitoria/proec/observatorios. Aberta votação, o credenciamento
160 e a indicação de coordenação do observatório Paulistinha foram aprovados e apontado
161 ainda uma abstenção. 5 - Homologação Empresa Junior - Sustentare Jr. (Campus
162 Diadema). O comitê de avaliação analisou os documentos para a solicitação de
163 credenciamento da empresa Sustentare Jr., considerando que ela atende os requisitos
164 da Resolução nº 160, e que os documentos encontram-se no processo SEI nº
165 23089.105856/2020-03, foi recomendado pelos membros do comitê o encaminhamento
166 ao CoEC para a homologação desta empresa. Maiores informações sobre as empresas
167 j u n i o r e s

podem

ser

consultadas

no

site

da

ProEC:

168 https://www.unifesp.br/reitoria/proec/empresa-junior. Aberta a votação, foi aprovada
169 por unanimidade. Informes finais. Na última reunião do CoEC foi aprovado o
170 Regimento dos Cursinhos Populares e concomitantemente foi se desenvolvendo uma
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171 proposta de termos um evento para os alunos do ensino médio, nos moldes de uma
172 "feira de ciências" onde eles pudessem se inteirar dos assuntos referentes ao ENEN,
173 permanência estudantil, carreiras e universidades públicas, com a participação do
174 Núcleo dos Cursinhos, ProEC, ProGrad e PraE no processo construtivo e organização
175 do evento. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Enio Shigueo Maeda,
176 secretário, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª
177 Presidente.
178
179
180
181
182
183

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

184
185
186
187
188
189

Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura
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