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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 29 DE MAIO DE 2020.

4
5

Aos vinte e nove dias do mês de maio 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: Ana Carolina

9

Costa da Silva, Ana Maria Santos Gouw, Andreia dos Santos Menezes, Anita Burth

10

Kurka, Anthony Andrey Ramalho Diniz, Celso Takashi Yokomiso, Classius Ferreira da

11

Silva, Daina Goncalves Silva, Debora Galvani, Eduardo Dellosso Penteado, Erika

12

Mattos Santangelo, Erika Suzuki de Toledo, Hugo Fernandes, Jose Lincoln Menegildo

13

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

14

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

15

Santos Oliveira, Raiane Patricia Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de Azevedo,

16

Roberto Nasser Junior, Rosangela Aparecida Dantas de Oliveira, Tatiana Travassos de

17

Menezes, Tiaraju Pablo D Andrea, Valeria Sperduti Lima, Virginia Junqueira, Wagner

18

Luiz Batista, Yara Ferreira Marques. Não justificaram ausência: Alexandre Pazetto

19

Balsanelli, Andrea Rabinovici, Antonio Carlos Torres, Arlete Eni Granero, Danielle

20

Maass, Dario Santos Junior, Edilene Teresinha Toledo, Flaminio de Oliveira Rangel,

21

Fulvio Alexandre Scorza, Heloisa Helena Bezerra Nogueira de Oliveira, Horacio Hideki

22

Yanasse, Igor Dias Medeiros, Janes Jorge, Janine Schirmer, Jorge Harada, Liu Chiao Yi,

23

Luciana Massaro Onusic, Luciana Togni de Lima e Silva Surjus, Lucilene Silva, Magali

24

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

25

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

26

Raimundo Fujita, Simone Nacaguma, Tiaraju Pablo D Andrea. Justificaram ausência:

27

Wallace Chamon Alves de Siqueira, Gilberto Pessanha Ribeiro, Suzete Maria

28

Fustinoni. Participaram da reunião como convidados: Carina Biancolin, Edson Teles,

29

Emiliano Castro de Oliveira, Glaucia de Castro Champion, Luciana Ferreira, Marcia

30

Ribeiro, Maria Lucia Oliveira de Souza Formigoni, Romisson Silva, Valeria Mendonca

31

de Macedo. Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo

32

constatado quorum com 31 presentes. Raiane Patrícia Severino Assumpção iniciou a

33

reunião justificando as alterações de datas de realização da reunião ordinária do CoEC

34

em virtude dos feriados antecipados na capital de São Paulo e pela quantidade de
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35

reuniões de conselhos e congregações que tiveram que ser modificadas. INFORMES:

36

1 - Painel de ações da Extensão em momento de pandemia (Covid-19) e

37

resultados alcançados. Este informe é muito importante em disponibilizar

38

informação e dar visibilidade às ações da extensão nesse momento de isolamento

39

social. Nós solicitamos para que os campi e suas respectivas CaEC nos ajudassem nos

40

levantamentos de atividades que ainda permanecem e as coordenadorias que

41

compõem a ProEC para montarmos um painel que pudesse apontar o número de ações

42

que estavam acontecendo expressando o significado que a extensão representa em

43

nossa comunidade. Pedimos que divulguem estas informações e o Lincoln irá se

44

comunicar com os bolsistas de extensão nos campi para que divulguem em seus

45

respectivos sites dos campi. Estas informações estão sendo atualizadas a partir do dia

46

16/03, oficialmente a data em que as atividades passaram a ser realizadas de forma

47

remota/virtual em função do distanciamento social. Para essa reunião, o quadro de

48

ações foi atualizado em 27/05 e representa o total de ações que estão em execução

49

nesse momento, totalizando cerca de 500 ações e demonstram o peso que a extensão

50

tem dentro de nossa instituição e o poder de ações que a extensão demonstra nesse

51

momento e de forma rápida consegue mobilizar diversas áreas e se reinventar frente

52

às adversidades. No site da Unifesp, na área da ProEC, é possível visualizar mais

53

informações sobre cada ação, divididos por cada campi, unidade acadêmica e modo

54

como a ação está sendo desenvolvida. O Lincoln e Ana Carolina irão fazer contato com

55

os bolsistas para que façam uma capacitação para a inserção das informações nos

56

respectivos sites dos campi de forma uniformizada. Essa percepção que a Pró-Reitoria

57

de Extensão e Cultura da Unifesp tem é a mesma que as demais Pró-Reitorias de

58

outras Universidades Federais têm como um todo. Existe um fórum de Pró-Reitores de

59

extensão (Forproex) e dentro desse fórum existe, o que eles denominam COEX, que é

60

uma comissão formada pelos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Federais. E

61

esse COEX tem assento na ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das

62

Instituições Federais de Ensino Superior. A nossa representante na ANDIFEES é a

63

Profª Olgamir Amancia Ferreira, da UnB, da Universidade de Brasília, que tem

64

discutido a importância da Extensão nesse momento e qual o posicionamento da

65

Extensão frente a esse processo de pandemia e pós-pandemia. Vale lembrar que,

66

apesar do momento excepcional, não podemos esquecer as premissas que que devem

67

pautar as atividades de Extensão e que estão contidas na Política Nacional de

68

Extensão: Interação dialógica, Interdisciplinaridade e interprofissionalidade,
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69

Indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, Impacto na formação do estudante e

70

Impacto e transformação social. Outro informe é sobre o edital do CNPq que está

71

aberto para Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora,

72

com prazo até o dia 31/07/2020. Pedimos que sejam enviadas propostas, pois,

73

acreditamos ser uma forma de colocar em evidência atividades importantes e

74

relevantes que estão acontecendo em nossa Universidade. Aproveitamos para passar

75

outro informe sobre nossa política de inovação tecnológica, social e políticas públicas

76

em nossa Universidade, que vem sendo trabalhada por 2 anos através da agência de

77

inovação (AGITS), sob a coordenação do Prof. Paulo Schor. A Pró-Reitoria de Extensão

78

fez a indicação de 2 nomes, que acreditamos poderem contribuir dentro da agência, a

79

saber: Prof. Henrique Parra, do Campus Guarulhos, que atuará como curador das

80

propostas que serão enviadas e a ideias, e a Profa. Patrícia Laczynski, Campus Zona

81

Leste, que tem experiência em políticas públicas. 2 - Indicação de membro da

82

ProEC para Comissão de Relações Internacionais (SRI) da Unifesp. A Secretaria

83

de Relações Internacionais está sendo recomposta e solicitou a ProEC a indicação de

84

um nome para compor a comissão e nós indicamos o Prof. Dr. Wallace Chamon,

85

Coordenador dos Cursos Lato Sensu, como nosso interlocutor e representante. Em

86

breve ele fará um informe sobre como está o andamento dos trabalhos na Secretaria

87

de Relações Internacionais. 3 - Formação do Comitê de Divulgação Cultural e

88

Científica da Unifesp. Definimos a constituição do comitê por meio das indicações

89

dos campi que agora começarão a trabalhar conjuntamente. Esse comitê foi criado a

90

partir do Programa de Divulgação Cultural e Científica da Unifesp, aprovado no CoEC

91

anterior. A idéia é que tenhamos processos de capacitação e formação para que as

92

pessoas consigam divulgar aquilo que produzem em nossa Universidade. Já tivemos

93

um primeiro curso que o prof. André Bianco, de Diadema, realizou e coordenada pela

94

Coordenadoria de Cultura da ProEC, enquanto não havia a constituição desse

95

programa intercampi, com uma ação conjunta, e tendo esses integrantes indicados

96

como interlocutores, para que formem divulgadores em seus próprios campi e para

97

fora da comunidade acadêmica, e tenham a função não só pedagógica, mas que sejam

98

também articuladores. Os nomes indicados foram: Leonardo Sioufi Fagundes dos

99

Santos (Diadema), Priscila Costa (EPE), Fernanda da Rocha Fernandes (EPM), Fabio

100 Orsi Meschini (Osasco), Tiaraju Pablo D'Andrea (Zona Leste), Luigi Biondi (Guarulhos),
101 Marcella dos Santos Oliveira (ISS), Ronaldo Adriano Christofoletti (IMar), o prof.
102 Gilberto Pessanha Ribeiro solicitou que fosse indicado como suplente do Imar, Katiucia
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103 Danielle dos Reis Zigiotto (São José dos Campos), Walter Teixeira Lima Jr. (DCI) e
104 Sylvia Maria Affonso da Silva da AGITS. O Coordenador do programa é o prof. André
105 Bianco. 4 - Composição da Comissão de Acompanhamento da Curricularização
106 das Atividades de Extensão nos Cursos de Graduação. Este item está sendo
107 colocado como informe pois, devido a suspensão do calendário acadêmico, as
108 atividades "curricularizadas" também estão suspensas. De qualquer forma a discussão
109 deve continuar em virtude dos prazos estipulados pelo Conselho Nacional de
110 Educação, em resolução emitida em Dezembro de 2019. Vários cursos já estão em
111 andamento nesse processo, mas alguns cursos ainda estão em discussão. Atualmente
112 estamos em uma 4ª fase, passando pelas fases de mapeamento, proposta,
113 acompanhamento do processo e agora chegamos a fase de viabilizar com os cursos o
114 processo. A ProGrad e ProEC trabalham de forma articulada a partir da matriz da
115 grade de curricularização. No CoEC passado já aprovamos as indicações dos nomes
116 das profas. Simone Nacaguma, representante da ProEC na Coordenação e Karin
117 Argenti Simon, representante da ProGrad, como Vice Coordenadora. Para compor a
118 comissão, os campi indicaram os nomes de: Renato Farina Menegon e Mariana
119 Lazarini (titular e suplente de Diadema), Hugo Fernandes e Sonia Vigeta (titular e
120 suplente da EPE), Ramiro Anthero de Azevedo e Reginaldo Raimundo Fujita (titular e
121 suplente da EPM), Samir Sayed e Álvaro Pereira (titular e suplente de Osasco),
122 Ricardo da Silva Barbosa e Silvia Lopes Raimundo (titular e suplente da Zona Leste),
123 Edilene Teresina Toledo e Carolin Overhoff Ferreira (titular e suplente de Guarulhos),
124 Liliane Janikian Paes de Almeida e Ronaldo José Torres (titular e suplente do IMar),
125 Mariana Motisuke e André Marcorin de Oliveira (titular e suplente de São José dos
126 Campos) e, temporariamente, até que se indiquem novos nomes, Virginia Junqueira
127 (representante do ISS). 5 - Congresso Acadêmico: calendário, forma de
128 realização, inscrições e submissões. A Ana Carolina, Coordenadora de Eventos da
129 ProEC, dará o informe a respeito da adaptação do Congresso Acadêmico para o
130 formato virtual devido a impossibilidade de ser realizado na forma presencial. As datas
131 do Congresso Acadêmico ainda precisam de definição pelos órgãos competentes. A
132 comissão organizadora está recebendo a orientação de empresa organizadora desse
133 tipo de evento e está moldando às suas necessidades cada etapa do processo. A ideia é
134 ter também eventos culturais dentro do Congresso e isso tem mobilizado não só a
135 equipe de organização, mas também as CaEC que têm colaborado muito para a
136 realização do evento e também a comunidade acadêmica. Nesse momento foram
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137 finalizados os envios de resumos, que totalizaram 1.750 trabalhos, e serão
138 contemplados em seções temáticas e temas convergentes com participação de
139 palestrantes, pois seria inviável a realização simultânea de apresentações e mesas de
140 avaliações, na forma virtual. Ainda estão pendentes os convites aos palestrantes e
141 estamos aguardando a definição do calendário acadêmico para podermos referendar a
142 data pré-estabelecida do evento. A previsão é da realização ser entre os dias 13 a
143 17/07/2020, mas estamos aguardando a realização do CONSU para determinarmos a
144 data definitiva. Outros aspectos levantados estão sendo estudados para que esse novo
145 formato seja acessível a todos, inclusive com a preocupação dos acessos eletrônicos
146 estarem disponíveis a todos que queira participar sem sobrecarga nos sistemas. 6 147 Licenciatura Indígena: avanços e pactuações. A prof. Débora Galvani e a prof.
148 Valéria Macedo, do campus Guarulhos, têm acompanhado essas ações e farão uma
149 apresentação dos resultados alcançados até o momento e dos diversos
150 desdobramentos que acabaram se materializando em um curso de extensão chamado
151 "Por uma licenciatura indígena do Estado de São Paulo". As ações se iniciaram por
152 volta de 2017, quando recebemos na Unifesp um convite dos representantes do Fórum
153 de Articulação dos Professores Indígenas do Estado de São Paulo e da FUNAI com
154 uma demanda da história e legitimidade na garantia do direito à educação indígena de
155 forma diferenciada. Uma das formas de garantir esse direito é a formação de
156 professores indígenas em nível de graduação em licenciaturas interculturais e
157 multilíngues diferenciadas para responder a uma demanda específica das
158 comunidades indígenas. Como até o momento não havia condições de implementar um
159 curso com esses moldes, foi necessário aguardar cerca de um ano para que a Unifesp
160 tivesse o curso, a princípio em formato de grupo de trabalho e com participação de 20
161 professores indígenas das diversas regiões do Estado, com a coordenação de docentes
162 da Unifesp, 2 lideranças indígenas e uma docente da Unicamp. Este curso durou de
163 2018 até o final de 2019, teve 5 módulos intensivos, construiu um documento básico
164 de Diretrizes para a Implementação de uma Licenciatura Indígena. além do curso
165 foram realizadas muitas articulações: rede de professores vinculadas as Universidades
166 interessadas em colaborar ou participar da empreitada, articulações internas na
167 Unifesp e uma articulação importantes junto ao Ministério Público Federal que se
168 posicionou favorável à cobrança e a busca pela implementação desse projeto. No final
169 de 2019, após todo esse trabalho, o documento base com as Diretrizes para a
170 Implementação de uma Licenciatura Indígena foi apresentado na sede do Ministério
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171 Público Federal com a presença dos gestores das Universidades e representantes da
172 Secretaria de Estado da Educação. Iniciou-se, a partir de então, a formação de grupos
173 de trabalho para viabilizar o projeto pedagógico das universidades que atendessem a
174 legislação atual e também um grupo de trabalho jurídico e orçamentário para
175 viabilizar um convênio entre as universidades e governo, através de orçamento para a
176 realização do projeto. A Unifesp foi indicada para ser a sede do curso pelos próprios
177 indígenas. Atualmente estamos vivendo a fase de adaptação do projeto pedagógico
178 para o encaminhamento da proposta. a Profª Valéria Macedo começa a apresentar um
179 quadro de distribuição de povos indígenas no Estado de São Paulo para demonstrar a
180 amplitude que esse projeto alcança. 7 - Bolsas de Extensão: cursinhos
181 comunitários, NEAB, Cátedra Káapora, Núcleo TransUnifesp, Economia
182 Solidária, comunicação institucional, Pré Pec-G (Professor e Monitor de
183 Português) e MemoRef. Este próximo informe trata-se das bolsas institucionais que
184 são ofertadas todos os anos para os projetos multicampi, distribuídos da seguinte
185 forma: são 10 bolsas para os cursinhos comunitários (4 cursinhos se dispuseram a
186 desenvolver atividades não presenciais nesse momento de isolamento social); 2 bolsas
187 para o NEAB (Campi Guarulhos e Baixada Santista); 2 bolsas para a Cátedra Káapora
188 (Campi Guarulhos e Baixada Santista); 2 bolsas para o Núcleo Trans. Também criamos
189 hoje 1 bolsa para o núcleo de Economia Solidária; 1 bolsa para Professor de Português
190 (Pré Pec G) com 11 alunos no momento, 2 bolsistas para o Memoref (Campi São Paulo
191 e Guarulhos). Como já temos os recursos, reproduzimos e mantivemos as bolsas desde
192 que apresentassem um planejamento de atividades para esse momento de pandemia e
193 com resultados. Cada programa abrirá seu edital e será disponibilizado na página da
194 ProEC e cada coordenador dará o suporte para edição editais. Os recursos para o
195 pagamento dos bolsistas dos cursinhos comunitários virão do Santander e os demais
196 serão custeados com recursos que advêm dos cursos de especialização. 8 -UMA 197 Unifesp Mostra sua Arte. A profa. Andreia Menezes solicitou a palavra para fazer
198 um pequeno informe sobre o andamento do edital e como serão os próximos passos
199 para a seleção das obras vencedoras por cada categoria. Informou que data limite
200 seria até dia 14/05 e como haviam poucas propostas par algumas categorias, então o
201 prazo foi estendido até o dia 18/05. No encerramento da entrega das propostas,
202 totalizaram:47 fotografias, 49 crônicas, 15 performances e danças, 23 mini-vídeos, 11
203 músicas. No dia 20/05 os formulários para a avaliação do júri especializado, indicados
204 pelas CaEC. Devido aos feriados antecipados as avaliações foram finalizadas até o dia
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205 27/05. A partir de 01/06 teremos os indicados vencedores para as 5 categorias. O júri
206 popular terá até o dia 04/06 para votar nos 3 vencedores. A partir do dia 05/06 serão
207 divulgados os vencedores. ORDEM DO DIA: 1 - Homologação da Ata da reunião
208 CoEC de 16/abril/2020. A profª. Ana Gouw solicitou que a data informada para o
209 inicio das atividades dos bolsistas de extensão do PIBEX (constante na linha 160 da
210 Ata) fosse alterada de agosto/2020 para julho/2020. Aberto o regime de votação, a Ata
211 foi aprovada e registradas 3 abstenções. 2 - Homologação do Relatório
212 Institucional dos Grupos do Programa de Educação Tutorial - PET´s. Este
213 programa pertence ao Ministério da Educação e existe desde 1979 com o intuito de
214 ampliar o número de mestres e doutores, subsidiando alunos da graduação no
215 processo de ensino, pesquisa e extensão e continuassem no mestrado e doutorado.
216 Atualmente, na Unifesp, temos 6 grupos (PET História, Educação Física, Ciências
217 Biológicas, Saúde da Criança, Educação Popular e Tecnologias). Os alunos recebem
218 bolsas diretamente do Fundo Nacional de Educação e o tutor também recebe uma
219 bolsa e devem executar um plano de trabalho na temática do PET aprovado. Aberto o
220 regime de votação, o Relatório Institucional dos Grupos do Programa de Educação
221 tutorial (PET) foi aprovado e registradas 2 abstenções. 3 - Homologação de cursos
222 de especialização Lato Sensu, Eventos Institucionais e Cursos de Extensão
223 (EICE). Foram divulgados os números de cursos e eventos autorizados no período:
224 Especialização - 01 curso de especialização, autorizado Ad Referendum, para a UAB; e
225 para homologação 03 cursos novos de especialização da EPM; Cursos de Extensão e
226 Eventos - para o período de 21/02/2020 à 13/03/2020 - 16 cursos de extensão e 36
227 Eventos, totalizando 52 ações; para o período de 12/04/2020 à 15/05/2020 - 58 Cursos
228 de Extensão e 90 Eventos, totalizando 148 ações. Aberto o regime de votação,
229 homologou-se os novos cursos de Especialização, Cursos de Extensão e Eventos e
230 registrada 1 abstenção. 4 - Homologação de Observatórios. O Prof. Anthony Andrey
231 informou sobre a solicitação de credenciamento de um observatório temático do
232 laboratório multiusuário Teatro Universitário Adamastor Pimentas, do campus
233 Guarulhos que teve a proposta readequada. Aberto o regime de votação, a solicitação
234 de credenciamento foi aprovada por unanimidade. 5 - Relatório de cumprimento de
235 objeto da parceria Unifesp x Univesp. A prof. Maria Lúcia Formigoni fez uma
236 apresentação sobre a parceria Unifesp x Univesp, com a apresentação do relatório de
237 cumprimento do objeto do projeto. Como existe uma normativa no CONSU que
238 determina a apresentação desse relatório de cumprimento no Conselho que aprovou o
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239 projeto, está sendo apresentado no CoEC. Foram 13 anos de trabalho em convênio
240 nesse projeto chamado SUPERA, que começou como capacitação de pessoas no
241 trabalho com profissionais e com a comunidade em geral para lidar com problemas de
242 uso abusivo de drogas, para a consolidação e o fortalecimento das políticas públicas de
243 Saúde Coletiva, Saúde Mental e Uso de Drogas. A prestação de contas e encerramento
244 do projeto teve uma demora em virtude de mudanças de políticas governamentais do
245 Estado de São Paulo. Aberto o regime de votação, homologou-se o cumprimento e
246 encerramento do projeto Unifesp x Univesp, através do curso EAD SUPERA, e
247 registrada 1 abstenção. 6 - Homologar prorrogação contrato do Projeto AIS e
248 AISAN para 21/10/2020. Este próximo ponto é uma solicitação de prorrogação de
249 contrato do projeto de formação de Agentes de Saúde e Agentes Sanitários Indígenas,
250 firmado entre o Ministério da Saúde e a Unifesp, referência nessa área. Esta
251 prorrogação foi uma solicitação do Ministério da Saúde para a ampliação do
252 cumprimento do objeto do contrato e para a contratação de mais 23 agentes de saúde
253 indígena, face ao momento que vivemos de controle de pandemia, mantendo-se os
254 recursos estabelecidos. Aberto o regime de votação, aprovou-se a prorrogação do
255 contrato por unanimidade. 7 - Aprovação dos Relatórios de Atividades de 2019 e
256 Planejamento para 2020 do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense
257 (CAAF) - órgão complementar da ProEC. O Prof. Edson Teles fez uma
258 apresentação sobre as atividades desenvolvidas no ano de 2019 de forma detalhada e
259 fez a exposição do planejamento das atividades do CAAF para o ano de 2020, com
260 todas as atividades que se pretende executar, valores e prazos. Aberto o regime de
261 votação, aprovou-se o Relatório de Atividades de 2019 e o Planejamento para 2020 do
262 CAAF por unanimidade. 8- Homologação e aprovação da contratação da
263 FapUnifesp para gerenciamento da Doação do Galo da Manhã. Neste ponto
264 estamos colocando em votação a aprovação de doação recebida ao CAAF feita pelo
265 Instituto Galo da Manhã e a autorização para a contratação da FAP/Unifesp para o
266 gerenciamento desse recurso para os anos de 2020 e 2021. Esta doação já foi
267 apreciada pelo colegiado do CAAF e agora vem para o CoEC para apreciação. Esta
268 doação tem o valor total de R$ 300.000,00 e será dividido em 2 partes: R$ 150.000,00
269 para 2020 e o restante em 2021 e o Plano de Trabalho desenvolvido visa promover
270 ações de extensão e capacitar diversos profissionais e membros de movimentos sociais
271 em Direitos Humanos para ter o 1º contato com cenas de violência de Estado e,
272 baseados em conhecimentos de análise forense, já começarem a produzir documentos

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

8 / 10

UNIFESP Código de Segurança
d3430498f6f75921c130aef81fa5c6b58612a92f
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
07/07/2020 09:40:03

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Conselho de Extensão e Cultura

273 e provas do ocorrido e incrementar as metodologias de análise e pesquisa na área de
274 antropologia forense. Aberto o regime de votação, aprovou-se a doação e a
275 contratação da FAP/Unifesp para o gerenciamento do recurso e registradas 2
276 abstenções. 9 - Aprovação Programa Institucional Universidade Aberta à
277 Economia Solidária (UAES), Alocação de bolsista para o Programa, Plano de
278 Trabalho para Emenda Parlamentar. A Profª. Luciana Ferreira, do campus São José
279 dos Campos, fará a apresentação de uma iniciativa gerada a partir da articulação de
280 vários coordenadores de Projetos e Programas de Extensão que trabalham com
281 economia solidária. Devemos anotar que a nomenclatura Universidade Aberta à
282 Economia Solidária foi uma criação do prof. Clássius em discussões que tivemos com o
283 Prof. visitante Shimbo, da ProPlan. Como uma verdadeira Universidade aberta a ideia
284 é ofertar cursos multicampi de diversos assuntos que estejam ligados às demandas de
285 movimentos sociais em economia solidária em diálogo com a Unifesp, além de ser um
286 espaço aberto para a construção de metodologias e o aprendizado para a economia
287 solidária, expandindo os conceitos dessa organização econômica. Já temos uma
288 primeira Emenda Parlamentar para a execução de uma ação de economia solidária ou
289 empreendedorismo social com a comunidade da zona leste, por meio de bolsas de
290 extensão para as pessoas da comunidade e estudantes da Unifesp, no valor de R$
291 100.000,00. Esperamos que o projeto seja submetido em breve nesse conselho. Para
292 fortalecer essa articulação intercampi, estamos também alocando um bolsista para
293 ajudar nas atividades. Aberto o regime de votação, aprovou-se a criação do Programa
294 Institucional Universidade Aberta à Economia Solidária, alocação de bolsista para o
295 Programa e o Plano de Trabalho para Emenda Parlamentar, registradas 2 abstenções.
296 INFORMES FINAIS: 1 - Manuel Medeiros, Coordenador de Cursos de Extensão.
297 Certificados para cursos de extensão serão automatizados a partir de agora e já estão
298 em fase de testes, semelhante ao que já ocorreu com Eventos. Na segunda-feira, dia
299 01/06/2020, já estará sendo disponibilizado as instruções para a emissão automática
300 de certificados através do site. 2 - Erika Mattos Santangelo, Coremu. No mês de
301 abril/2020 foi formado o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 da Coremu para
302 resolver questões ligadas à Residência Multiprofissional em conjunto com a gerência
303 dos hospitais e a Baixada Santista. Nas reuniões foi discutida a necessidade do retorno
304 das disciplinas do eixo transversal da Coremu, uma vez que a ProEc soltou uma
305 portaria sobre o retorno de algumas disciplinas de forma virtual. Vislumbrando a
306 dificuldade de reunir aproximadamente 400 residentes multiprofissionais (segundo
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307 pesquisa feita com residentes, coordenadores e chefes de disciplinas, 100% era a favor
308 do retorno de forma virtual), o grupo está estudando como se dará esse retorno entre
309 aulas e conteúdos a distância. Surgiu também a dúvida se esse assunto deveria ser
310 encaminhado ao CoEC ou se a Residência poderia dar prosseguimento interno na
311 Residência Multiprofissional. Segundo a Profª Raiane, a Coremu tem autonomia e
312 poder de decisão para resolver a execução pedagógica das atividades, mediante os
313 cuidados e orientações dadas pelo Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 no último
314 informe da ProEC. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Enio Shigueo Maeda,
315 secretário, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª
316 Presidente.
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