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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 31 DE JULHO DE 2020

4
5

Aos trinta e um dias do mês de julho 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, Anthony Andrey

10

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

11

Silva, Debora Galvani, Horacio Hideki Yanasse, Hugo Fernandes, Julio Cesar Zorzenon

12

Costa, Leticia Coelho Squeff, Luciane Portas Capelo, Lucilene Silva, Magnus Regios

13

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

14

Raiane Patricia Severino Assumpcao, Ramiro Anthero de Azevedo, Rosangela

15

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

16

Tiaraju Pablo D Andrea, Valeria Sperduti Lima, Wagner Luiz Batista, Wallace Chamon

17

Alves de Siqueira, Yara Ferreira Marques. Justificaram ausência e não foram

18

substituídos: Anita Burth Kurka, Erika Suzuki de Toledo, Luciana Togni de Lima e

19

Silva Surjus. Não justificaram ausência: Alexandre Pazetto Balsanelli, Andrea

20

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

21

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

22

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

23

Janine Schirmer, Jorge Harada, Jose Lincoln Menegildo Casselin, Liu Chiao Yi, Luciana

24

Massaro Onusic, Magali Aparecida Silvestre, Manoel Joao Batista Castello Girao,

25

Maria da Penha Silva Gomes (penhita Leste), Melissa Vivacqua Rodrigues, Odair

26

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

27

Nasser Junior, Simone Nacaguma, Tiaraju Pablo D Andrea, Virginia Junqueira.

28

Participaram da reunião como convidados: Aecio Flavio Teixeira, Anderson da Silva

29

Rosa, Carina da Silva Lima Biancolin, Carmen Santana, Celia Cristina Franco Godoy,

30

Denise Vieira, Eduardo Rodrigues da Silva, Eliane Souza Cruz, Emiliano Castro de

31

Oliveira, Fernando de Almeida Silva, Glaucia Monteiro de Castro, Marcia Ribeiro,

32

Natalia Tenore Rocha, Renan Quinalha, Zysman Neiman. Tendo os senhores

33

conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 27

34

presentes. Raiane Patrícia Severino Assumpção iniciou a reunião...Informes: 1 -
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35

Plano de Cultura Unifesp 2018-2020 - Balanço e perspectivas. Começamos os

36

informes com a apresentação do Plano de Cultura que foi elaborado com prazo de

37

vigência para 2018-2020. Desde o começo deste ano a Coordenadoria de Cultura tem

38

feito contato com as CaEC no intuito de avaliar o plano e propor de atualizações. A

39

partir deste levantamento de informações, a prof.ª. Andreia Menezes fez uma pequena

40

apresentação com o balanço e as perspectivas para a aprovação de um novo plano com

41

vigência para 2020-2022. No final de 2019 foi encaminhado as CaEC um formulário

42

para que fizessem os apontamentos dos objetivos alcançados em cada campus. Com

43

base nessas informações pensou-se em uma forma para se discutir esse plano,

44

objetivos e propostas futuras e assim surgiu a ideia de se criar um fórum de discussões

45

onde todas essas questões pudessem ser discutidas com a participação, não só dos

46

membros das CaEC, mas também de coordenadores de cursos, programas e

47

comunidade externa voltados para a cultura e assim ter um enriquecimento ainda

48

maior através dos debates. Futuramente a Coordenadoria de Cultura informará quais

49

serão os procedimentos e a metodologia que será utilizada para esse fórum e

50

aprimorar nas reuniões junto às CaEC. 2 - Congresso Acadêmico - Balanço Geral.

51

Após a realização da maior atividade acadêmica da Universidade, a coordenadora de

52

Eventos Ana Carolina fez uma apresentação dos resultados finais da semana de

53

atividades. Foram 64 sessões institucionais, sendo 61 mediadores, 186 palestrantes e

54

6 debatedores. Desse total 35 sessões tiveram transmissão com intérpretes de libras.

55

Tivemos também 106 sessões de trabalhos acadêmicos, com 344 moderadores,

56

totalizando 168 sessões. Foram 1.748 trabalhos submetidos e a Extensão foi

57

responsável por 13% desse total, com a participação de todos os campus da Unifesp e

58

em todos os níveis (PIBIC, Extensão e Pós Graduação). Alguns números de acessos

59

foram expressivos, como na cerimônia de abertura do Congresso, com 2.460

60

pessoas/acessos e na sessão institucional: Pandemia e Desafios para a Humanidade:

61

Vidas Importam, com 1.814 pessoas/acessos. Com relação aos inscritos, podemos

62

destacar o total de 25.995 inscritos, sendo 46% de nossa comunidade Unifesp. Os

63

números de certificados autorizados no SIEX chegaram aos totais de 18.909 inscritos,

64

183 palestrantes, 61 mediadores, 147 monitores, 18 colaboradores de TI e 6

65

intérpretes de libras. Outro número expressivo foram os acessos às páginas das

66

atividades culturais que receberam 10.218 acessos. Fica aqui registrado os

67

agradecimentos à equipe que trabalhou muito para a realização do Congresso

68

Acadêmico e pela realização em um formato inédito. 3 - Levantamento dos Cursos
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69

Lato Sensu em tempos de pandemia. Em virtude da pandemia e consequentemente

70

pela paralisação das atividades presenciais que acabaram por afetar, principalmente,

71

as atividades do Lato Sensu, que teve a muitas das suas atividades presenciais

72

suspensas, foi feito um levantamento. Este levantamento foi baseado em um

73

formulário de pesquisa junto aos coordenadores e responsáveis pelos cursos de

74

especialização e aperfeiçoamento para termos um quadro claro da situação desses

75

cursos que estão sob a responsabilidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e como

76

seria a retomada dos calendários bem como as adaptações necessárias para a

77

realização dos mesmos. A servidora Márcia Ribeiro, da equipe do Lato Sensu, fez a

78

apresentação dos resultados obtidos por meio da pesquisa e apurou-se que no total

79

temos 155 cursos em andamento. Deste total 146 são cursos de aperfeiçoamento e 9

80

de especialização; 44 com cobrança de mensalidade e 111 sem cobrança de

81

mensalidade; 143 cursos presenciais, 03 semipresenciais e 09 à distância. Atualmente

82

temos 41 cursos em andamento e 03 de aperfeiçoamento, que se adequaram aos meios

83

digitais para prosseguirem com as atividades. Quando questionados sobre as

84

adaptações ocorridas, 94 cursos responderam que estão com aulas virtuais, 51 estão

85

sem nenhuma aula virtual e 10 foram idealizados originalmente para serem realizados

86

virtualmente. Das ferramentas mais utilizadas para as aulas foram indicadas o Zoom,

87

O Google Hangouts Meet e o Google Classroom. A maioria não sentiu queda na

88

presença nas aulas virtuais. Questionados os coordenadores de cursos se seria

89

possível terminar a programação, mesmo de forma virtual, a maioria responde que sim

90

e que terminariam conforme cronograma estabelecido. Nos casos dos cursos que

91

necessitam de práticas presenciais, estão sendo reprogramadas para o final do período

92

dos cursos. Para os casos onde os cursos são predominantemente presenciais, a ProEC

93

e a Pós-Graduação Lato Sensu prorrogaram por até 12 meses o prazo para a

94

realização desses cursos, desde que já tenham sido abertas as inscrições e

95

garantioram nenhum curso seja cancelado, se já tiver sido realizada a seleção dos

96

candidatos. ORDEM DO DIA: 1 - Homologação ata reunião ordinária CoEC

97

26/06/2020. Uma correção foi solicitada pela profa. Rosângela Dantas, pois ela havia

98

justificado a ausência e indicou a vice-coordenadora como sua representante e essa

99

informação não constava na ata. Aberta a votação, a ata da reunião ordinária do CoEC

100 de 26/06/2020 foi aprovado, apontando ainda 04 abstenções. 2 - Novo Cronograma
101 Projeto Revitalização - Edital 590/2019. Foi solicitada também a aprovação das
102 novas datas apresentadas no Cronograma de Revitalização, tanto para a execução dos
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103 projetos (26/02/2021) como a entrega de relatórios e prestações de contas
104 (12/03/2021). Aberta a votação, foi aprovada por unanimidade. 3 - Homologação
105 cursos Lato Sensu, Cursos Extensão e Eventos. O resumo dos cursos que estão
106 sendo aprovados são: Especialização Lato Sensu - 02 cursos que já haviam sido
107 aprovados ad referendum, devido ao prazo, e 02 cursos de aperfeiçoamento referentes
108 aos Observatórios. Os cursos de Extensão e Eventos apresentaram 110 ações
109 credenciadas, sendo 23 cursos de extensão e 87 eventos no período de 23/06/2020 à
110 27/07/2020. Aberta a votação foi aprovado, por unanimidade a relação dos cursos de
111 especialização, aperfeiçoamento, extensão e dos eventos. 4 - Homologação
112 Regimento Núcleo Cursinhos Populares. Este projeto teve o acompanhamento da
113 Coordenadoria de Direitos Humanos, sob responsabilidade da profa. Débora Galvani e
114 o Eduardo Rodrigues da Silva, juntamente com a profa. Eliane Souza Cruz, irão fazer a
115 apresentação da proposta do regimento que foi elaborado em conjunto com os demais
116 coordenadores dos núcleos dos Cursinhos Populares, como uma diretriz para todos os
117 cursinhos que oferecem cursos preparatório para acesso ás universidades destinado a
118 população carente e com maiores graus de vulnerabilidade social. O ponto principal
119 desse regimento está na possibilidade de os cursinhos poderem dialogar entre si e ter
120 um acompanhamento pedagógico e viabilizar também a sustentabilidade dos
121 cursinhos. Aberta a votação, o regimento foi aprovado por unanimidade. 5 - Proposta
122 órgão complementar - Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro. Toda a
123 documentação foi encaminhada aos conselheiros e neste conselho está sendo proposto
124 a criação da cátedra e já anunciando o interesse em se tornar um órgão
125 complementar. Foi encaminhada também a Resolução que normatiza o que é um órgão
126 complementar na universidade: “aquele que agrega diferentes ações e pessoas em
127 torno de um tema e possibilitam as ações que não são realizadas por outras instâncias
128 que já temos dentro da universidade, seja um departamento ou uma unidade
129 acadêmica que tem a função de cumprir seu papel de interlocução com a sociedade”.
130 Como nesse projeto existe um tema que é de articulação com os outros campi, está
131 sendo proposta a sua criação na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, por tratar-se de
132 um tema que envolve a interlocução com a sociedade. Cabe à ProEC aprovar o projeto
133 em sua natureza acadêmica para depois ser encaminhada a proposta para outras
134 instâncias, que irão aprovar em suas competências (CoPlad e Consu). O prof. Zysman
135 Neiman apresentou o projeto da Cátedra Sustentabilidade enfatizando que o tema
136 sustentabilidade é muito complexo e tem implicações não só com o aspecto ambiental,
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137 mas incorporando diversas pautas da sociedade civil, como erradicação da pobreza,
138 combate a qualquer tipo de discriminação, meio ambiente, populações de minorias e
139 étnicas. Desta forma quando o tema é sustentabilidade, ela é sistêmica e tenta
140 dialogar com diversas dimensões no intuito de construir uma sociedade melhor que
141 tenha interação com os recursos naturais e com as diversas populações que habitam o
142 planeta. A proposta de criação da Cátedra Sustentabilidade e Visões de Futuro da
143 Unifesp busca, por intermédio de busca de colaboração acadêmica institucional,
144 contribuir com o ensino, pesquisa e extensão sobre esse tema no Brasil a partir da
145 abordagem multidisciplinar. A Cátedra desenvolverá suas atividades por meio da
146 colaboração entre pesquisadores(as) da Unifesp e futuras instituições parceiras, além
147 de outros pesquisadores-visitantes, que promoverão cursos de capacitação,
148 seminários, congressos, palestras e outros eventos de divulgação do conhecimento.
149 Nesse Conselho estará sendo votado a aprovação do ponto de vista acadêmico da
150 proposta de criação da Cátedra e também a aprovação inicial para o trajeto de se
151 tornar um órgão complementar e assim iniciar a tramitação até nosso órgão máximo
152 consultivo, Consu. Aberta votação, a proposto foi aprovada, acusando ainda 01
153 abstenção. 6 - Proposta órgão complementar - Núcleo TransUnifesp (NTU).
154 Seguindo na mesma lógica, estamos agora apresentando a proposta do Núcleo
155 TransUnifesp (NTU), que já tem um processo bastante estruturado na universidade e
156 já tem um certo tempo de atividade como núcleo da ProEC e está ligado à
157 Coordenadoria de Direitos Humanos. O Núcleo TransUnifesp fez a opção por passar
158 um período em um processo de maturação como núcleo para, somente agora, solicitar
159 proposta de se tornar um órgão complementar em nossa universidade. Esta proposta
160 tem por objetivo desenvolver um conjunto de atividades transdisciplinares, multicampi
161 e interdepartamental de estudos, de graduação, pesquisa, inovação em políticas
162 públicas, extensão e assistência à população LGBTQIA . A intenção é sediar um Núcleo
163 acadêmico como órgão complementar ligado à Coordenadoria de Direitos Humanos
164 (CDH) da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Universidade Federal de São
165 Paulo (Unifesp) que seja referência para estudos de investigação, produção de
166 conhecimento, promoção de cidadania e saúde integral para esta população. A missão
167 do Núcleo vai muito além da assistência ambulatorial e está em constante crescimento
168 e adesão de novas ações extensionistas, formação discente, pesquisa e pós-graduação,
169 pesquisa e inovação em políticas públicas, tais como o Protocolo de Saúde da
170 Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e Direitos de Pessoas Intersexo,
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171 conquistadas na medida em que a comunidade Unifesp se apropria de novas práticas e
172 responde a desafios em defesa da cidadania de pessoas trans e intersexo. Aberta a
173 votação a proposta foi aprovada por unanimidade. Informes finais. O prof. Anthony
174 Diniz fez um pequeno aparte em função de não ter nenhum informe sobre os
175 observatórios e, a título de atualizar os membros do conselho, comentou sobre os 17
176 observatórios temáticos já credenciados e sobre a proposta de mais 02 observatórios
177 temáticos para serem aprovados futuramente. Informou também sobre o
178 credenciamento de uma nova empresa jr. - a Sustentare Jr. - que será pauta para a
179 próxima reunião do CoEC. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu, Enio Shigueo
180 Maeda, secretário, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e
181 pela Srª Presidente.
182
183
184
185
186
187

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

188
189
190
191
192
193

Enio Shigueo Maeda
Secretário do Conselho de Extensão e Cultura
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