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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 18 DE MARÇO DE 2021

4
5

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte-um, 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: Alvaro Luis

9

dos Santos Pereira, Ana Carolina Costa da Silva, Ana Maria Santos Gouw, Anthony

10

Andrey Ramalho Diniz, Bruno Konder Comparato, Cassiane Dezoti da Fonseca,

11

Classius Ferreira da Silva, Cledson Akio Sakurai, Daina Goncalves Silva, Dario Santos

12

Junior, Debora Galvani, Edilene Teresinha Toledo, Hugo Fernandes, Ivaldo da Silva,

13

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

14

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

15

dos Santos Oliveira, Maysa Soares de Camargo Fernandes, Raiane Patricia Severino

16

Assumpcao, Suzete Maria Fustinoni, Tatiana Martelli Mazzo, Tatiana Travassos de

17

Menezes, Valeria Sperduti Lima, Wallace Chamon Alves de Siqueira, Yara Ferreira

18

Marques. Justificaram ausência e não foram substituídos: Andreia dos Santos

19

Menezes, Anita Burth Kurka, Carolina Prado de Franca Carvalho, Erika Suzuki de

20

Toledo, Jose Lincoln Menegildo Casselin, Luciana Massaro Onusic, Melissa Vivacqua

21

Rodrigues, Roberto Nasser Junior, Rosangela Aparecida Dantas de Oliveira, Simone

22

Nacaguma. Não justificaram ausência: Alexandre Pazetto Balsanelli, Alvaro Luiz

23

Fazenda, Andrea Rabinovici, Egeu Gomez Esteves, Emiliano Castro de Oliveira, Erika

24

Mattos Santangelo, Fulvio Alexandre Scorza, Janine Schirmer, Jorge Harada, Luciana

25

Togni de Lima e Silva Surjus, Manoel Joao Batista Castello Girao, Odair Aguiar Junior,

26

Patricia Laczynski de Souza, Ramiro Anthero de Azevedo, Regiane Albertini de

27

Carvalho, Reginaldo Raimundo Fujita, Sandra Regina Leite de Campos, Sergio

28

Ronaldo Barros dos Santos, Tatiana Travassos de Menezes, Tiaraju Pablo D Andrea,

29

Virginia Junqueira, Wagner Luiz Batista. Participaram da reunião como

30

convidados: Aline Rocco, Denise Leite Vieira, Elissandra Oliveira, Felipe Amorim,

31

Francisco Guariba, Lorenzo Lang Gonzalez, Marcia Ribeiro, Natalia Rocha, Raquel

32

Vieira Ramos Rodrigues, Renata Azevedo, Walter Mastelaro Neto. Tendo os senhores

33

conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quorum com 28

34

presentes. Raiane Patricia Severino Assumpção iniciou a reunião com os Informes: 1
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35

- Plano de Trabalho Parceria Ecofalante. O Sr. Chico Guariba é o nosso parceiro

36

na proposta de atuação com a Ecofalante junto com a Unifesp e ele foi convidado para

37

fazer uma pequena apresentação, já que estamos finalizando a parceria e que houve

38

uma grande atuação da professora Andréia Menezes, da Coordenadoria de Cultura, e

39

da equipe para que a parceira se efetivasse não só administrativamente, mas também

40

do ponto de vista prático. Na apresentação, o Sr. Chico abordou o Plano de Trabalho

41

que será realizado por essa ONG criada em 2003 e voltada para educação e

42

desenvolvimento sustentável, com vários projetos nessa área, sendo o principal a

43

amostra Ecofalante de Cinema, que em 2020, devido à pandemia, se transformou na

44

maior amostra de cinema do Brasil, atingindo mais de 200 mil pessoas em mais de

45

1800 municípios. A amostra é, na verdade, uma plataforma de informação e

46

conhecimento através do audiovisual, para debater os problemas contemporâneos.

47

Além da amostra, temos também diversos programas educacionais, dentre eles, o

48

programa Ecofalante Universidades, onde a amostra é levada às universidades,

49

fornecendo insumos para os três pilares da universidade: pesquisa, ensino e extensão.

50

Este programa está em expansão e já conta com convênio em dez universidades pelo

51

Brasil, no fomento dos professores no uso dos audiovisuais nas disciplinas e cursos.

52

Devido à pandemia, foi desenvolvido o Ecofalante Play, que irá abrigar o programa

53

Ecofalante Universidades, voltada para professores e instituições de ensino,

54

exclusivamente, sendo uma plataforma de “streaming” estritamente voltada para a

55

educação. Em um processo bem simples, o professor se cadastra você vai ter 24 horas

56

para assistir o filme e caso o conteúdo seja satisfatório, ele passa uma senha para os

57

alunos assistirem o filme. Já temos mais de 100 instituições de ensino e mais de 40

58

universidades cadastradas e mais de 300 professores participando. Com a celebração

59

deste convênio com a Unifesp, o interessante é que os alunos poderão se cadastrar, ter

60

acesso ao catálogo de filmes e poderão solicitar aos professores as sessões. 2 -

61

Congresso Acadêmico UNIFESP 2021. A servidora Ana Carolina, Coordenadora de

62

Eventos Institucionais e representante da ProEC na Comissão Central de organização

63

fez apresentação do que será mantido e o que será novidade nessa edição do

64

Congresso Acadêmico da Unifesp. Essa edição será coordenada pela profa. Gabriela

65

De Brelaz e, na vice coordenação, a profa. Maria Angélica, com a ajuda de toda a

66

comunidade acadêmica e de cada um de nós. Teremos novamente mais uma edição do

67

congresso 100% virtual e já foi formada a comissão Central, o que é importante para

68

estimular a participação de todos nas comissões locais. Este ano o Congresso
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69

Acadêmico irá trazer mais potência para as atividades culturais em plataformas mais

70

interativas e a formação de uma comissão de Cultura que será coordenada pela profa.

71

Andréia Menezes, Coordenadora de Cultura da ProEC, que estará intimamente ligada

72

à comissão central na organização. Na última reunião foi definido o cronograma, que

73

ainda está em fase de acertos finais, mas está bem próximo do real. O Congresso

74

Acadêmico acontecerá entre os dias 21 e 25 de junho de 2021. A abertura da

75

plataforma para o envio dos trabalhos será a partir de 29 de março até o dia 26 de

76

abril de 2021. Haverá alteração na plataforma, onde será possível colocar além da

77

área do conhecimento, um sub tema, facilitando a organização dos trabalhos de forma

78

convergente e transversal. Vamos manter o envio na modalidade vídeo pôster, que vai

79

começar no dia 19 de abril até o dia 10 de maio de 2021. Em conjunto com o envio do

80

vídeo-pôster nós vamos abrir as inscrições para a comunidade como estímulo para que

81

o estudante que fizer a submissão também faça a inscrição do Congresso. Como é

82

obrigatório o envio dos vídeo-pôsteres e a inscrição no Congresso em plataformas

83

distintas, isto é, uma coisa o recebimento das inscrições outra coisa é a execução da

84

atividade, desta forma poderá efetuar as duas simultaneamente. Já na próxima reunião

85

do Conselho, poderemos disponibilizar os links e maiores detalhes. Após várias

86

sugestões e baseado na nuvem de ideias que se formou, chegou-se ao tema principal,

87

abrangente e atual para o Congresso Acadêmico: "Congresso Acadêmico da Unifesp

88

2021 – Universidade em Defesa da Vida". 3 - IV Fórum Curricularização da

89

Extensão. No dia 14 de abril, das 10 horas ao meio-dia, teremos uma sessão de

90

discussão sobre a curricularização da extensão, um processo que a nossa universidade

91

está trabalhando há cinco anos e, no ano passado, em dezembro, houve uma resolução

92

do Conselho Nacional de Educação ampliando o prazo para mais um ano de ajuste dos

93

projetos políticos pedagógicos dos cursos para se adequarem e assim poder garantir

94

10% da extensão na matriz curricular. Baseado nisso nós fizemos uma alteração na

95

nossa resolução que foi aprovada no Consu, ampliando mais um ano o prazo para a

96

adequação e os ajustes necessários nos cursos. Atualmente estamos na quarta

97

formação da composição da comissão da curricularização e a professora Simone

98

Nacaguma é a coordenadora dos trabalhos, com a participação dos representantes dos

99

campi e em atuação conjunta com a ProGrad, na inserção da extensão na matriz

100 curricular da graduação. Estamos fazendo alguns ajustes, por conta da resolução
101 Nacional, e a partir também da consulta aos campi e aos cursos além de algumas
102 mudanças de normativas e orientações para o projeto político-pedagógico feitos pela
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103 da ProGrad. Muitos cursos já estão fazendo as alterações porque nós já estamos
104 discutindo isso ha algum tempo e então nós já conseguimos deixar registrado no
105 próprio projeto político pedagógico dos cursos. Enfim, isso tudo é para estimular a
106 participação de todos no dia 14 de abril a esse evento que contará com a participação
107 da profa. Olgamir, decana da UnB, que é presidente do Fórum de Pró-Reitores de
108 Extensão (ForProEx) e o curso de História da Arte que aceitou o desafio de contar
109 experiências da curricularização da extensão e teremos também a mediação da mesa
110 da profa. Edilene Teresinha Toledo, nossa conselheira. 4 - 9º Congresso Brasileiro
111 de Extensão Universitária / ForProEx. Semana passada foi muito intensa de
112 atividades de extensão e tivemos o 9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária
113 (CBEU), sediado pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e pela UNIFAL
114 (Universidade Federal de Alfenas) em um evento conjunto que teve a participação de
115 nossa comunidade nas mesas, na avaliação e apresentação de trabalhos, sendo o
116 primeiro em formato virtual. Foi um aprendizado de como fazer os grandes eventos
117 nesse formato, tendo todas as palestras e todas as discussões gravadas no YouTube.
118 Quem não pode participar pode agora ver as sessões bastante interessantes e
119 oportunas para o momento que estamos vivendo. Os eventos tiveram participação de
120 15 mil pessoas, o que demonstra a importância da extensão universitária no nosso país
121 e também dos ingressos virtuais. O CBEU iniciou na segunda feira à noite e foi até a
122 quinta feira. Na mesma noite tivemos a abertura do 47º ForProEx, que foi até o
123 sábado, com a reunião dos Pró-Reitores de Extensão das universidades públicas
124 brasileiras (universidades federais, institutos federais, universidades estaduais,
125 municipais e comunitárias), onde é debatida a política nacional de extensão no Brasil,
126 dentre eles temos a curricularização e indicadores de extensão, atrelando o que o
127 próprio TCU (Tribunal de Contas da União) tem solicitado no sentido de identificar o
128 impacto na sociedade e identificar o quanto se investe nessa atividade formativa, em
129 uma interface bastante grande com o Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de
130 Planejamento, no planejamento e o orçamento. Outro assunto abordado foi o papel das
131 Universidades públicas nesse momento da pandemia, como se faz extensão com o
132 distanciamento social para não cairmos no assistencialismo, o papel da extensão nesse
133 debate, a discussão sobre o financiamento na extensão e um projeto piloto de
134 intercâmbio de alunos em outras universidades. Outros informes: Gostaria de
135 registrar nesta sessão a nomeação do professor Bruno Konder Comparato e a
136 professora Sandra Campos como novo diretor e vice-diretora do campus Guarulhos e
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137 quero também cumprimentar a comunidade acadêmica do campus Osasco que, nessa
138 semana, completou dez anos de existência. Ordens do dia: 1 - Homologação da Ata
139 Reunião Ordinária Conselho de Extensão e Cultura de 25/02/2021. Como não
140 houve qualquer manifestação com relação a Ata da Reunião Ordinária do conselho de
141 Extensão e Cultura, realizado no dia 25/02/2021, foi aberta a sessão de votação e a Ata
142 foi aprovada pela maioria, sendo apontados ainda 04 votos em abstenção. Observação:
143 No cômputo total dos votos, foi anotado um total de 05 votos em abstenção, mas um
144 dos votantes, o sr. Felipe Amorim, não é um membro do Conselho, e votou
145 indevidamente. 2 - Homologação Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e
146 Especialização. A servidora Márcia Ribeiro fez a apresentação do sumário dos cursos
147 para a homologação nesse Conselho. Foi apresentado um curso de Aperfeiçoamento,
148 solicitado pela Escola Paulista de Medicina - EPM, sem cobrança de mensalidade. Foi
149 aberta a sessão de votação e o curso foi aprovado por unanimidade. Observação: No
150 cômputo total dos votos, foi anotado 01 voto em abstenção, mas um dos votantes, o sr.
151 Felipe Amorim, não é um membro do Conselho, e votou indevidamente. Sendo assim,
152 este item foi aprovado por unanimidade. 3 - Homologação Cursos de Extensão e
153 Eventos Institucionais. No período de 23/02/2021 até 15/03/2021 foram
154 credenciadas 91 ações de extensão, sendo 16 cursos de extensão e 75 eventos. Aberta
155 a sessão de cotação, os cursos de extensão e eventos institucionais foram aprovados
156 por unanimidade. 4 - Edital/Concurso em Homenagem a Paulo Freire. O edital
157 para o Concurso em homenagem à Paulo Freire surgiu a partir de uma discussão que
158 nós fizemos na ProEC considerando o centenário de Paulo Freire e já no ano passado
159 no Congresso Acadêmico já tinha uma proposta de pensarmos em uma homenagem,
160 com a ideia de fazermos um grande seminário ou uma virada cultural e acadêmica em
161 comemoração. Começamos a amadurecer a ideia e recebemos a informação que o
162 campus Guarulhos já estava organizando um grande evento, com atividades ao longo
163 do ano em comemoração ao centenário e assim entendemos que poderíamos fazer uma
164 outra atividade que pudesse expressar o quanto Paulo Freire tem sido referência nas
165 atividades da nossa universidade. A ideia é um concurso onde possamos ter a
166 participação de experiências individuais ou coletivas, por meio de relatos de pessoas
167 sobre quanto este referencial fundamentou a sua formação, a suas atividades de
168 ensino, pesquisa e extensão. O participante poderá apresentar trabalhos individuais ou
169 coletivos, escritos ou em vídeo. Haverá premiação para os primeiros colocados de cada
170 modalidade e a garantia de publicação dos trabalhos finalistas. No momento da
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171 apresentação do edital houve algumas dúvidas com relação aos critérios que seriam
172 utilizados na avaliação dos trabalhos e após algumas sugestões, chegou-se à conclusão
173 que seria mais transparente e mais adequado a criação de uma tabela de pontuação
174 para cada critério para que a comissão avaliadora possa pontuar segundo esses pontos
175 e critérios cada trabalho, adicionado ao edital como anexo. Como o prazo de abertura
176 estimado para as inscrições está prevista para julho, este item será votado na próxima
177 reunião deste conselho - abril/2021. 5 - Homologação resultado do Edital
178 648/2020 - Observatórios Temáticos. A apresentação foi feita pelo prof. Anthony
179 Diniz que relatou sobre a metodologia e os resultados obtidos à luz do edital nº
180 648/2020 sobre a criação dos Observatórios Temáticos da Unifesp. Atualmente temos
181 29 Observatórios credenciados aptos a concorrerem este fomento. A análise deste
182 fomento ocorreu em 2 etapas: deferimento e análise das propostas pela Comissão de
183 Observatórios e, uma vez atendidas as exigências anteriores, as propostas foram
184 encaminhadas aos pareceristas, para análise e ponderações. Os resultados foram
185 divulgados ontem à noite. Este edital previa 10 bolsas, sendo uma para cada proposta
186 e, neste primeiro momento, foram contemplados 3 observatórios: A. Observatório
187 Internacional de Práticas em Gestão Autônoma da Medicação (GAM) - (nota final 8,73);
188 B. Observatório de Educação Superior da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
189 Humanas (EFLCH) - (nota final 8,38); C. Observatório da Proteção dos Direitos
190 Humanos (nota final 7,99). Assim sendo, hoje estamos homologando o resultado deste
191 edital e abriremos um novo edital para contemplar as demais bolsas por um período de
192 sete meses. Como não houve mais questionamentos ou dúvidas, foi aberta a sessão de
193 votação e o resultado do Edital 648/2020 foi homologado por unanimidade.
194 Observação: No cômputo total dos votos, foi anotado 01 voto contrário, mas um dos
195 votantes, o sr. Felipe Amorim, não é membro do Conselho, e votou indevidamente.
196 Sendo assim, este item foi aprovado por unanimidade. 6 - Homologação resultado
197 do Edital 647/2020 - PIBEX. O próximo item é a homologação do resultado do edital
198 PIBEX que será apresentado pela profa. Ana Gouw da metodologia que foi utilizada e o
199 resultado final. Este ano tivemos 157 inscritos e obtivemos 130 inscrições
200 homologadas, representando um aumento de 34% em relação às inscrições
201 homologadas em 2020. Passada essa etapa, as propostas foram avaliadas por dois
202 avaliadores de diferentes CaEC e assim as notas atribuídas foram obtidas por meio de
203 uma média entre as notas dos dois avaliadores, classificando as propostas em ordem
204 decrescente, da maior para a menor. Então, as 130 inscrições receberam notas e as
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205 100 melhores notas foram contemplados com as bolsas. Em reunião com as CaEC, foi
206 acordado a criação de um grupo de trabalho para discussão do próximo edital, com
207 sugestões de melhorias no processo e seleção dos contemplados. Vale lembrar que
208 esse edital saiu na semana entre o Natal e o Ano Novo para a utilização de um recurso
209 suplementar do MEC. No dia 31 de dezembro o MEC retornou avisando que, no
210 aspecto técnico, estava aprovando, mas que não havia mais o recurso. Em janeiro
211 houve uma reunião para que pudéssemos disponibilizar, através de recursos próprios,
212 a oferta das 100 bolsas de PIBEX mas com a adequação do prazo de doze meses para
213 10 meses, mantendo o número total de bolsas ofertadas, como nos anos anteriores.
214 Informamos ainda que, conforme números fornecidos em nosso Relatório de Gestão,
215 disponibilizamos 245 bolsas para as atividades de extensão com alunos e membros da
216 comunidade, distribuídos nos diversos editais que foram lançados. Aberta a sessão de
217 votação, o resultado do edital foi homologado por unanimidade. 7 - Resultados dos
218 editais de seleção de bolsistas para homologação. Apresentamos agora os
219 resultados dos outros editais para que sejam homologados: Editais dos cursinhos
220 universitários/cursinhos populares que possuem 10 bolsas a serem distribuídos.
221 Tivemos três propostas de cursinhos (cursinho do campo Baixada Santista, do Campus
222 Osasco e Campos Diadema) e, como no edital não havia limitações de bolsas para cada
223 um dos cursinhos, nós decidimos distribuir, dentre as três propostas, três bolsas para
224 cada um e uma bolsa foi destinada ao Núcleo dos Cursinhos. Temos também as bolsas
225 destinadas aos núcleos vinculados à ProEC, interdisciplinares e intercampi: duas
226 bolsas para o Núcleo Trans Unifesp; duas bolsas para o Núcleo de Estudos Afro227 brasileiros (NEAB); uma bolsa destinada à Universidade Aberta à Economia Solidária
228 (UAES); duas bolsas destinadas à Cátedra Káapora; quatro bolsas para duas
229 Universidade da Pessoa Idosa (UAPI), sendo duas para cada uma e uma bolsa para o
230 Programa Pré PEC-G, que se destina ao ensino da língua portuguesa à estudantes
231 oriundos de países africanos e da América Central com pré-requisito para
232 permanecerem no Brasil cursando ensino superior; uma bolsa para atuar no
233 Georreferenciamento, efetuando avaliação de indicadores e uma bolsa para Inovação
234 Social, para atuar nos observatórios. Mantivemos os bolsistas do programa Santander,
235 para atuar na comunicação, com exceção dos bolsistas do IMar e da EPE, que foram
236 conseguidas através de recursos próprios e uma vaga de Apoio Institucional para a
237 divulgação das ações e uma bolsa para Assistente de Maestro para os trabalhos de
238 oficina formativas e do coral. Todos esses editais já foram divulgados na reunião
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239 passada como informes e agora estão aqui novamente para serem homologados os
240 resultados. Aberta a sessão de votação, os editais foram aprovados por unanimidade. 8
241 - Homologação do Regimento Interno do Núcleo TransUnifesp. O próximo item
242 é a aprovação do Regimento Interno do Núcleo Trans Unifesp que já foi aprovado
243 nesse Conselho como órgão complementar e posteriormente no Consu, que será
244 apresentado pelo prof. Magnus R. Dias da Silva. Esse regimento é algo novo no ponto
245 de vista de da governança, pois trata-se de uma gestão tripartite entre a Escola
246 Paulista de Medicina, a Escola Paulista de Enfermagem e o Instituto Saúde e
247 Sociedade, que integra as dimensões das unidades universitárias que discutem,
248 planejam e formam pessoas na Unifesp nessa área de atenção em saúde, tanto do
249 ponto de vista ambulatorial quanto hospitalar. Os demais artigos são mais simples e
250 isso foi discutido com a professora Denise que a coordenadora adjunta do núcleo ou a
251 Natália que é enfermeira chefe do nosso serviço além de vários professores, que
252 contribuíram com essa discussão, inclusive com o movimento social ABRAI (Associação
253 Brasileira Intersexo), que contribuiu muito através da pessoa do Dr. Walter, advogado
254 da instituição. Relembrando, o Núcleo Trans Unifesp (NTU) foi construído e
255 inaugurado em 2017, mas a missão e os valores que nós defendemos vão além da
256 dimensão da assistência em saúde e envolvem a promoção da saúde e da cidadania de
257 toda a população LGBTQ , em especial, a população trans intersexo. É importante que
258 nós desvinculemos e compreendamos que o núcleo tem uma missão que vai além da
259 assistência específica em saúde. A resolução 186 que nos define como órgão
260 complementar indica, em seu artigo 1 e 2, que o Núcleo Trans Unifesp teria uma
261 gestão compartilhada com os institutos e unidades acadêmicas fins. O Regimento tem
262 quatro capítulos e o primeiro capítulo trata da natureza dos objetivos, o segundo da
263 estrutura organizacional e governança, o terceiro de como se constituiu as atribuições
264 do Conselho, da Coordenadoria e chefia de ambulatório e o capítulo 4 sobre as
265 disposições Gerais e transitórias uma vez que o núcleo é composto de basicamente de
266 pessoas profissionais voluntários e voluntárias, tivemos que fazer um ajuste nas
267 disposições transitórias que pudessem manter luz e mantê-las trabalhando conosco. O
268 ponto principal deste regimente se encontra na seção 4, da sub coordenadoria
269 assistencial de ambulatórios. Temos um modelo que é relativamente novo na
270 instituição de como fazer essa gestão compartilhada sem a atropelar ou sem
271 subordinar todas as atividades que tenhamos que decidir de uma maneira hábil e ágil,
272 recorrer ao Conselho de Extensão e Cultura. Nessa sessão da chefia de ambulatório
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273 nós vamos compartilhar essa gestão e tomar essas decisões junto com a Escola
274 Paulista de Enfermagem, Escola Paulista de Medicina e Instituto Saúde e Sociedade.
275 Essa é a maneira que nós encontramos para que a parte assistencial pudesse ser vista,
276 submetida seus nomes e homologações, nomeação de chefias dos ambulatórios
277 compartilhadas e homologados pelo Conselho do Núcleo Trans Unifesp e
278 congregações da EPM, EPE e ISS. Nós não precisaríamos submeter todas as decisões
279 de governança ambulatoriais ao Conselho de Extensão como acontece nas demais a
280 funções do Regimento. A partir desse momento, alguns membros do Conselho
281 puderam tecer alguns comentários sobre a minuta do Regimento, apontando algumas
282 melhorias no texto, como as observações feitas pelo prof. Anthony sobre o parágrafo
283 7º do artigo 12 ser redundante ao estabelecer os mandatos de cada integrante da
284 mesma coisa no parágrafo anterior. O inciso 10 do artigo 12 e o inciso 12 do artigo 14
285 serem conflitantes com relação à homologação de nomes. Outro ponto levantado pelo
286 prof. Ivaldo Silva se refere às decisões necessitarem passar por um conselho e três
287 congregações. Isso tornaria quase que impraticável a operacionalização dessas
288 decisões. Outro ponto preocupante para o prof. Ivaldo seria referente à Saúde. Ele
289 entende que existem cirurgias que estão sendo feitas em outros hospitais, mas no
290 Regimento é indicado o nosso hospital. Se analisarmos o Regimento, o hospital como
291 estrutura e ficou “solto”. Então parece que o núcleo está afirmando algo, no entanto, o
292 hospital São Paulo não tem a obrigatoriedade de cumprir, pois, ele não é credenciado.
293 Precisaria fazer um “link” ou convênio no regimento para o hospital e ambulatório de
294 modo a não deixar pontos abertos. A pedido do prof. Magnus, o prof. Ivaldo enviou um
295 rascunho de alteração no regimento para sanar os problemas mencionados
296 anteriormente e assim podermos votar o regimento, constando em ata as alterações
297 solicitadas. Aberta a sessão de votação, o Regimento do Núcleo Trans Unifesp foi
298 aprovado pela maioria, sendo apontado um voto em abstenção. 9 - Alteração do
299 Regimento Interno do Lato Sensu: Retirada da Obrigatoriedade de
300 Apresentação de TCC. A apresentação dessa proposta será apresentada pelo prof.
301 Wallace Chamon e como estamos na eminência de fazermos as revisões dos
302 regimentos, tanto da ProEC e, consequentemente, da Coordenadoria de Pós303 Graduação Lato Sensu, considerando as alterações ocorridas em 2018 na legislação
304 nacional dos cursos Lato Sensu, atendendo as inúmeras solicitações de proponentes,
305 faz-se necessário nesse momento fazer alterações no Regimento do Lato Sensu. Em
306 2018 houve uma alteração na legislação nacional referente aos cursos de Lato Sensu
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307 que, desde a sua última revisão feita em 2017, estipulava a obrigatoriedade de
308 apresentar Monografia Individual ou Trabalho de Conclusão de Curso / TCC nos cursos
309 de Lato Sensu. Como essa obrigatoriedade deixou de existir, o TCC existiria somente
310 nos cursos onde o Coordenador do curso defina no projeto pedagógico do curso essa
311 obrigação. Outra sugestão proposta pelo prof. Wallace está na obrigatoriedade de
312 apresentar o TCC presencialmente. Um ponto a ser deixado bem claro foi solicitado
313 pelo prof. Ivaldo Silva que a partir da aprovação dessa alteração no regimento do Lato
314 Sensu, os projetos pedagógicos em andamento ou já homologados no CoEC (com a
315 obrigação de apresentar monografia ou TCC) deverão ser cumpridos na íntegra, sem
316 alteração. Somente nos projetos novos o Coordenador do curso terá o poder
317 discricionário de exigir TCC ou não. Aberta a sessão de votação, a alteração no
318 Regimento do Lato Sensu foi aprovada por unanimidade. Nada mais havendo a tratar,
319 para constar, eu, Enio Shigueo Maeda, secretário, lavrei a presente ata que, após
320 aprovada, será assinada por mim e pela Srª Presidente. ATA APROVADA NA
321 SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL/EXTRAORDINÁRIA DO DIA 22 DE ABRIL DE
322 2021.
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