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Observatórios UNIFESP 

 

 

 

O processo 

de construção 

da política de 

Observatórios 

da UNIFESP 

contou com 

um projeto 

conjunto e 

participativo, 

no qual 

envolveu 

todos os campus e buscou integrar as 

categorias de docentes, discente e TAEs. 

Com uma proposta multi e interdisciplinar, 

os objetivos norteadores são os de atuação 

e observação em temáticas específicas ou 

gerais cabendo ao observatório decidir na 

intervenção em políticas públicas, ou, por 

outro lado, no fortalecimento com os 

movimentos sociais na construção de uma 

força política. Em segundo lugar, contribuir 

com o entorno que se encontra em cada 

unidade acadêmica com um observa-ação. 

Ou seja, cabe a observância dos impactos 

que a UNIFESP causa para a sociedade e a 

implementação de políticas que visem 

contribuir, em parceria com a comunidade, a 

construção de meios de que provoque 

mudanças significativas e o 

desenvolvimento comunitário.  

Hoje contamos com de 17 

observatórios temáticos e 10 

observatórios institucionais 

credenciados. Para que isso fosse 

possível, primeiro houve rodadas de 

encontros em cada campus para avaliar 

a recepção da proposta de se constituir 

uma política de observatórios, com 

técnicos, discentes e docentes nas rodas 

de discussão. Foram ao todo sete 

encontros divididos entre novembro e 

dezembro de 2019. A linha abaixo 

percorre como foi cada encontro:  

 

28 de novembro de 2018 – Encontro no 

Campus Zona Leste 

Os moderadores do debate foram 

Cláudia Fegadolli e Ioshiaqui Shimbo, no 

qual, os principais encaminhamentos 

foram: a necessidade de explicitar o 

conceito de Observatório, de como 

construir a identidade do Observatório 

(tema, processo, território de atuação); e 

a urgência de expor os princípios, as 

diretrizes, os objetivos, as estratégias, os 

recursos, os financiamentos, as 

infraestruturas e o arranjo institucional 

para a política de Observatórios na 

Unifesp.  
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29 de novembro de 2018 – Encontro no 

Campus São José dos Campos 

Com a presença por parte dos proponentes 

da proposta de Observatório, Magnus Silva 

e Ioshiaqui Shimbo, as discussões renderam 

apresentações tanto da ideia de se constituir 

uma política de Observatórios quanto, por 

parte do campus, de projetos de extensão 

que se mostraram abertos para uma 

atuação na área.  

 

 

30 de novembro de 2018 – Encontro no 

Campus São Paulo 

Magnus Silva, Ioshiaqui Shimbo e Raiane 

Assumpção apresentaram a proposta de 

uma política de Observatório no campus 

São Paulo, cuja apresentação foi sucedida 

de diferentes posicionamentos dos 

participantes. Indicaram a importância dos 

Observatórios em um momento de 

desmonte das políticas públicas, da 

participação dos movimentos sociais como 

meio de romper com o isolamento das 

universidades públicas, bem como não 

particularizar o Observatório na pessoa e, 

sim, como uma construção coletiva. 

 

 

03 de novembro de 2018 – Encontro no 

Campus Diadema 

Contando com a participação de Pedro 

Arantes, Claudia Fegadolli e Ioshiaqui 

Shimbo, o campus Diadema encaminhou 

o debate para demonstrar como os 

Observatórios podem catalisar a relação 

da Unifesp com a sociedade, a partir das 

condições locais e conectar com as 

iniciativas em andamento no campus 

Diadema. Foram prestados, também, 

esclarecimentos sobre o apoio 

institucional para a criação e 

consolidação de Observatórios 

(condições para o cadastro e aprovação, 

espaços e meios para a publicização, 

parceria público-público, fontes de 

financiamento, relação com a FAP, etc.) 
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04 de novembro de 2018 – Encontro no 

Campus Baixada Santista 

O trio composto por Pedro Arantes, Claudia 

Fegadolli e Ioshiaqui Shimbo visitou, 

também a baixada santista e de lá obteve 

dúvidas referentes aos princípios e diretrizes 

para os Observatórios (transparência, 

participativo, dialógico, rigor metodológico, 

acesso permanente etc.) 

 

 

 

05 de dezembro de 2018 – Encontro no 

Campus Osasco 

Com Ioshiaqui Shimbo e Magnus Silva 

abordaram, no encontro do campus de 

Osasco, o rigor metodológico que é 

necessário para obtenção e análise dos 

dados e das informações, assim como a 

necessidade do apoio institucional para a 

implantação da política Observatórios na 

Unifesp. Foram apresentadas propostas 

para a criação do Observatório levando 

em conta questões como: se a parceria 

municipal continuaria mesmo com as 

mudanças política e as potencialidades 

do campus e as articulações na região 

(convênio Cioeste, direitos da mulher, 

etc.).  

 

 

07 de dezembro de 2018 – Encontro no 

Campus Guarulhos 

Ioshiaqui Shimbo, Raiane Assumpção e 

Pedro Arantes se encontram no campus 

para justificar o porquê da urgência da 

criação de Observatórios na Unifesp, 

como estratégia de auto defesa da 

Universidade, para enfrentamento do 

processo de criminalização de dirigentes 

universitários, de ataques dos 

controladores, da violação dos direitos e 
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dos desmanches das políticas públicas. 

Durante a reunião surgiu a possibilidade de 

criar mais de um observatório para pensar o 

entorno, assim como a possibilidade de uma 

parceria com a prefeitura municipal de 

Guarulhos para a criação de um 

Observatório Municipal dos Direitos 

Humanos em Guarulhos. 

 

 

 

 

 

Passado os encontros de apresentação em 

cada campus, começa-se, então, o processo 

de composição da política de Observatório. 

 

11 de janeiro de 2019 – Constituição do 

Grupo de Trabalho para elaboração da 

Política de Observatório 

Se constituiu um grupo de trabalho com 

indicações realizadas pela portaria da 

ProEC nº 11, de 11 de janeiro de 2019, de 

membros de todos os campos, para que se 

elaborasse uma Política de Observatórios 

da UNIFESP. Sendo selecionado as 

seguintes pessoas: Anderson Kazuo 

Nakano (Zona Leste); Denise Stringhini 

(São José dos Campos); Katiucia 

Danielle dos Reis Zigiotto (São José dos 

Campos); Antonio Augusto Rocha (São 

Paulo); Mônica Antar Gamba (São 

Paulo); Rosemarie Andreazza (São 

Paulo); Lumena Almeida Castro Furtado 

(São Paulo); João Miguel de Barros 

Alexandrino (Diadema); Monica Marques 

Telles (Diadema); Anita Burth Kurka 

(Baixada Santista); Luciana Togni de 

Lima e Silva Surjus (Baixada Santista); 

Ronaldo José Torres (Baixada Santista); 

Celso Takashi Yokomiso (Osasco); João 

Tristan Vargas (Osasco); Edson Luís de 

Almeida Teles (Guarulhos); Iuri Cavlac 

(Guarulhos). 

 

26 de fevereiro de 2019 – Evento: A 

construção de uma política de 

observatório na UNIFESP: um caminho 

para observa-ação na realidade social 

Evento realizado com a finalidade de 

impulsionar e divulgar a construção de 

uma política de observatórios da Unifesp. 

Contando com participação aberta, o 

processo resultou numa troca de 

experiências bastante enriquecedora. 
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13 de junho de 2019 – Evento sobre 

Inovação Social e Política de Inovação da 

Unifesp 

A UNIFESP recebeu no dia 13 de junho o 

professor Antonio Lafuente de troca de 

experiências a respeito da política de 

inovação e, nessa esteira, como enxergar 

esta política sob a ótica da inovação social. 

O palestrante incitou uma conversa bem 

produtiva, com colocações instigantes e 

provocadoras, relatando suas experiências 

profissionais e pessoais, indicando 

caminhos ao mesmo tempo que pontuava 

uma visão mais pragmática, mas que a 

tradução final foi uma contribuição 

significativa para um melhor 

entendimento da política de inovação e 

da construção conjunta do que pensar 

sobre inovação social.  

 

17 de junho de 2019 – Continuação do 

Evento sobre Inovação Social e Política 

de Inovação da Unifesp 

Dando continuidade ao evento iniciado 

no dia 13/06 de 2019, foi realizado no dia 

17/06/2019 uma roda de conversa para 

discutir e encaminhar propostas a 

respeito da política de inovação da 

UNIFESP, versando principalmente 

sobre a inovação social. Primeiro se situa 

todos presentes em relação ao grupo de 

trabalho (GT) formado para criação de 

uma minuta da política de inovação sob a 

ótica da inovação social, e seus 

resultados até então. A dinâmica do 

encontro foi definida em primeiro, se 

discutir o conceito de inovação social, 

aqui relembrando do encontro anterior 

com o Antonio Lafuente, e em seguida 

seria aberto para pensar os indicadores 

que comporia o quadro de caracterização 

da inovação. Por fim, foram colocadas as 

sugestões e encaminhamentos possíveis 

de serem acatados pela política.  
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14 de outubro de 2019 – Publicação do 

Edital 585/2019, de fomento para os 

Observatórios 

Foi lançado o primeiro edital de fomento aos 

observatórios, com objetivo de construir 

bases sólidas para funcionamento. A partir 

desta data também se iniciou o 

credenciamento dos observatórios, no qual, 

hoje se conta com 17 temáticos e 10 

institucionais credenciados. 

 

04 de novembro de 2019 – Constituição 

do Comitê de Acompanhamento dos 

Observatórios UNIFESP 

Uma vez constituído o grupo de trabalho 

para elaboração da política, em uma nova 

portaria da ProEC de nº 05, de 04 de 

novembro de 2019, foi estabelecido a 

constituição e formato de composição do 

Comitê de Acompanhamento dos 

Observatórios Unifesp. 

 

13 de novembro de 2019 – Disposição do 

CONSU sobre a política de Observatório 

Após realização de trabalhos variados, 

encontros, troca de experiências e 

discussões foi aprovado pelo Conselho 

Universitário da Unifesp a Política de 

Observatório a disposição da concepção, 

princípios, objetivos, diretrizes, 

credenciamento e supervisão 

institucional e monitoramento de 

Observatórios na e da Unifesp.  

 

31 de janeiro de 2020 – Encontro dos 

Meta-Observatórios Institucionais da 

UNIFESP 

O roteiro da parte da manhã do Encontro 

dos Observatórios Institucionais da 

UNIFESP se iniciou com uma breve 

apresentação de todas presente, que em 

seguida se encaminhou para uma 

apresentação, por parte da PROEC, de 

todo processo de construção da política 

de observatórios da UNIFESP e a sua 

implementação, bem como os objetivos e 

importância desta política; na sequência 

passou-se a palavra para todos os 

observatórios institucionais presentes 

para que se apresentasse a equipe 

participante e o projeto que se pretendia 

desenvolver; o próximo passo foi a posse 

da palavra pelos palestrantes 

convidados, no qual, falaram sobre como 

é trabalhar com História e Memória, cuja 

temática está inserida numa das 

dimensões dos Observatórios 

(Preservação da História e Memória); por 

fim abriu para um debate e troca de 

ideias. O roteiro da parte da tarde seguiu 

o caminho que havia sido preparado pela 

manhã, começando pela apresentação 



 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

 

7 
 

de outros três palestrantes convidados, no 

qual, agora, tratariam sobre mapeamento de 

atividades e que, também, faz parte de uma 

das dimensões dos observatório 

(mapeamento das atividades); por fim e já 

direcionando para o encerramento, foi 

colocado as proposições e os 

encaminhamentos retirados do encontro, a 

síntese e os próximos passos. 

 

14 e 15 de julho de 2020 – Mesas sobre os 

Observatórios no V Congresso Acadêmico 

da UNIFESP 

Durante o V Congresso Acadêmico da 

UNIFESP que na edição de 2020 ocorreu de 

modo totalmente virtual, houve duas mesas 

temáticas sobre os Observatórios da 

UNIFESP - tanto com foco nos institucionais 

quanto aos temáticos. Além das mesas, 

foram enviados trabalhos para apresentação 

dos Observatórios.   

 

 

 

Em paralelo a esses processos e a 

realização dos planos de trabalho dos 

observatórios ocorreram cursos, oferecidos 

pela equipe ProEC, para aprimorar 

metodologias de pesquisa e fornece 

ferramentas essenciais aos membros dos 

observatórios. De igual forma, foram 

realizadas reuniões com o comitê de 

acompanhamento e os coordenadores, 

tanto dos temáticos quanto dos 

institucionais. Segue a trajetória desses 

encontros:  

 

CURSO DE APERFEIÇOAMENTO E 

EXTENSÃO - META-OBSERVATÓRIOS 

INSTITUCIONAIS 

A partir do encontro com os 

Observatórios do dia 31 de janeiro e da 

reunião com o Comitê dos Observatórios 

Institucionais do dia 20 de fevereiro de 

2020, foi viabilizado um curso de 

aperfeiçoamento para acontecer no 

decorrer do ano, cujo objetivo foi o de 

tornar comum uso de ferramentas 

metodológicas na produção de dados 

acadêmicos, possibilitando, assim, que 

todos os observatórios institucionais 

dispusesse de meios para realização do 

trabalho. Tendo somente sua primeira 

aula presencial em decorrência da 

pandemia do COVID-19, o restante do 

curso ocorreu de maneira online. 

Levando o nome de Metodologias 

Participativas Para A Produção De Dados 

Acadêmicos, o curso se sucedeu da 

seguinte forma: 

 

 13 de março de 2020 – Ferramentas 

Tecnológicas para Análise e 

Armazenamento de Coleta de Dados 
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A aula foi estruturada a partir da metodologia 

de design thinking e atividades online, tem 

os seguintes objetivos: 1) Desenhar o 

ecossistema de cada projeto, baseado nos 

eixos memória, mapeamento, 

perguntas/desafios estruturantes e dados; 2) 

Estabelecer a relação entre as entrevistas 

com os dados, coleta, armazenamento e 

análise dos dados para dar suporte às ações 

de pesquisa dos observatórios e construir o 

plano de gestão de dados.  

Professores: Alessandro Dos Santos Faria; 

Flavio Castro De Sousa; Leandro Key 

Higuchi Yanaze; Izabel Patricia Meister; 

Alexsandro Cardoso Carvalho; Andrea 

Akemi Oribe Hayashi; Lidiane Cristina Da 

Silva; Andreia Cristina Feitosa Do Carmo.  

 

 30 de abril de 2020 - Ética e Pesquisa 

Participativa no Armazenamento dos 

dados 

O foco da aula foi o de fornecer, 

conjuntamente, o raciocínio científico de 

forma crítica, estimulando a reflexão sobre 

os valores que devem nortear a pesquisa e 

a responsabilidade do cientista perante a 

sociedade. Como também, apresentar e 

promover o debate a partir de boas práticas 

em pesquisa. 

Professores: Wallace Chamon Alves De 

Siqueira; Maria Eduarda Dos Santos Puga 

 

 15 de maio de 2020 – Estratégias 

participantes de levantamento e 

mapeamento 

A aula teve o horizonte de discussão 

pautado na pesquisa participante como 

uma relação de parceria entre duas 

posições distintas de sujeitos 

cognoscentes, ambas debruçadas sobre 

os aspectos da realidade (objetos) que se 

pretende conhecer e transformar. As 

modalidades de pesquisa participante 

(etnografia, pesquisa participante, 

pesquisa-ação, pesquisa-ação-

participante), as técnicas (diagnóstico, 

levantamento, mapeamento etc.) e as 

ferramentas (oficinas, rodas, grupos etc.). 

Contou, ainda, com exemplos de 

aplicação da pesquisa participante em 

vários contextos: saúde, alimentação, 

agroecologia, meio ambiente etc.  

Professores: Patricia Laczynski De 

Souza; Marcos Antonio De Moraes 

Xavier; Egeu Gomez Esteves 

 

 19 de junho de 2020 – Memória 

Social como metodologia de 

Produção de informações 

Uma aula sobre a Memória, memória 

pública e história urbana. Em que 

articulou as bases interdisciplinares da 

história oral: Memória, subjetividade, 

diálogo. Os professores tiveram uma 
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abordagem contemporânea sobre a 

memória, no qual, se situa a memória 

cultural e comunicativa, direito à memória, 

direito ao esquecimento. Interveniências 

entre a pesquisa narrativa e pesquisa 

participativa. 

Professores: Ricardo Santhiago Correa; 

Joana Da Silva Barros 

 

 23 de junho de 2020 – Oficina sobre: 

Comitê de Ética e Pesquisa 

Oficina de utilização das ferramentas e 

instrumentos relacionados ao envio de 

propostas para a análise do comitê de ética 

e pesquisa da UNIFESP. 

Professores: Wallace Chamon Alves De 

Siqueira 

 

 03 de julho de 2020 – Oficina sobre: 

QGIS - Potencial para experiências com 

QGIS em tempos da crise planetária 

Oficina para ampliar o potencial de 

experiências com QGIS em tempos da crise 

planetária, cujo foco é o de aprimorar os 

instrumentos de pesquisa. 

Professores: Gilberto Pessanha Ribeiro 

 

 24 de julho de 2020 – Plano de gestão, 

elaboração de formas de organização e 

armazenamento de dados: repositório 

institucional de dados e de pesquisa  

A aula teve como objetivo apresentar 

ferramentas e boas práticas na gestão de 

dados. Bem como, formas de organizar, 

documentar, analisar, proteger, preservar 

e compartilhar os dados. 

Professores: Lidiane Cristina Da Silva; 

Norma Shizue Moriama Iwashita; Flavio 

Castro De Sousa; Alexsandro Cardoso 

Carvalho; Maria Eduarda Dos Santos 

Puga; Juliana Almeida Dos Santos.  

 

 14 de agosto de 2020 – Estratégias 

de elaboração de produtos para 

divulgação de material de pesquisa 

participativa 

Foi uma aula em que teve o foco sobre a 

divulgação científica como possibilidade 

de interação entre Universidade e 

sociedade. Além de práticas da produção 

de conteúdo e ferramentas fundamentais 

de divulgação científica nas mídias e 

redes sociais. Ainda se discutiu sobre a 

divulgação científica e a contribuição 

para a construção do conhecimento e a 

formação acadêmica. 

Professores: André Amaral Gonçalves 

Bianco 

 

 28 de agosto de 2020 – Metodologia 

quanti/quali para análise de dados 

elaborados a partir de métodos 

participativos 
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A aula contou com uma abordagem sobre 

alguns conceitos básicos de indicadores 

sociais, para aporte às análises e estudos 

relacionados ao monitoramento e avaliação 

de políticas públicas. Serão considerados: 1. 

Definição de Indicador Social; 2. Sistema de 

Indicadores Sociais; 3. Tipologias de 

Indicadores; 4. Propriedades Desejáveis; 5. 

Sistema Estatístico Nacional: fontes de 

dados e pesquisas do IBGE e outras 

instituições; 6. Matemática Aplicada 

Professores: Renato Marcone José de 

Souza 

 

*** Está previsto para acontecer mais três 

encontros de Acompanhamento e avaliação 

dos resultados conforme o plano de trabalho 

dos Observatórios Institucionais. Os dias 

são: 09 de outubro de 2020, 13 de novembro 

de 2020 e 11 de dezembro de 2020. A 

entrega do relatório final conforme o plano 

de trabalho ficou para o dia 15 de dezembro 

de 2020.  

 

 

 

CURSO EXTENSÃO - OBSERVATÓRIOS 

TEMÁTICOS 

Com um foco diferente de atuação, 

com temas mais abrangentes e difusos, 

além de uma multiplicidade de 

metodologias, os Observatórios Temáticos 

tiveram uma abordagem diferente em 

relação ao curso. Com eles foi 

estruturado um curso de extensão e teve 

dois encontros para se discutir Plano e 

Gestão de Dados. Dessa forma, os 

encontros foram os seguintes:  

 

 26 de junho de 2020 – Plano de 

gestão de dados e elaboração de 

formas de divulgação de dados e 

análises 

Aula destinada para fornecer ferramentas 

e boas práticas na gestão de dados. Bem 

como, formas de organizar, documentar, 

analisar, proteger, preservar e 

compartilhar os dados.   

Professores: Lidiane Cristina Da Silva; 

Alexsandro Cardoso Carvalho 

 

 24 de julho de 2020 – Continuação 

da aula Plano de gestão de dados e 

elaboração de formas de divulgação 

de dados e análises 

Continuação da aula anterior que 

continuou na mesma temática.  

Professores: Flavio Castro De Sousa; 

Alexsandro Cardoso Carvalho; Maria 

Eduarda Dos Santos Puga; Juliana 

Almeida Dos Santos. 

 

 

 

REUNIÕES 



 

Serviço Público Federal 

Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 

 

11 
 

No decorrer do edital 585/2019 que 

contemplou os Observatórios Institucionais 

e Temáticos, ocorreram reuniões com o 

comitê de acompanhamento e os 

coordenadores, a fim de estreitar as 

relações destes com a Gestão da Unifesp, 

bem como de acompanhar coletivamente os 

processos que foram propostos no plano de 

trabalho. A reuniões deram-se da forma a 

seguir:  

 

 13 de novembro de 2019 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Criação de um “espaço comum”, 

no qual, os participantes do grupo pudessem 

contribuir com um documento que definisse 

as diretrizes a serem seguidas pelos 

bolsistas envolvidos nos meta-

observatórios. O documento orientaria as 

ações, informando os softwares onde os 

dados seriam depositados, dentre outros 

aspectos que deverão ser seguidos pelos 

integrantes dos meta;  

2) propor um formato para a redação 

da história de cada Campus;  

3) pergunta geral para guiar os 

observatórios;  

4) formato do mapeamento das 

atividades de extensão;  

5) propor formado de informações 

sobre a identidade do Campus 

(informações básicas);  

6) pensar na forma de 

disponibilização dessas informações; 

 

 28 de novembro de 2019 – Reunião 

do Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Ficou a tarefa de fazer contato 

com as pessoas responsáveis pelas 

propostas de construção dos modelos de 

eixos. O grupo tem até o dia 09/12/2019 

para selecionar os bolsistas. 

 

 18 de dezembro de 2019 – Reunião 

do Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Feita finalização do 

estabelecimento das diretrizes de 

funcionamento dos Meta-Observatórios 

Institucionais, em consonância com a 

política de dados da Unifesp;  

2) Encontro início do ano de 2020 

com os Observatórios 

Institucionais 

 

 20 de fevereiro de 2020 – Reunião 

do Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  
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1) Definição e aperfeiçoamento das 

"perguntas norteadoras" que são comum a 

todos Meta-Observatórios Institucionais, 

como a apresentação das específicas de 

cada campus; discussão e definição do 

cronograma inicial dos "Encontros de 

Formação" para as equipes dos 

Observatório.  

2) Definição: a. módulo: 

compartilhamento de dados e metodologia 

(duas reuniões distribuída no decorrer dos 8 

meses); b. pegar do plano de trabalho e 

cadastrar como aulas no curso de extensão. 

c. reunião com STI e CBU para viabilizar 

meios de distribuição, uso e disponibilidade 

de dados. 

 

 03 de abril de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos: 

1) Inscrições: precisamos que todos 

os bolsistas atualizem/complementem suas 

informações;  

2) Ementa disciplinas: todos aqueles 

que se comprometeram a ministrar aula, 

mas não nos retornaram com a ementa da 

disciplina (enviada em e-mail paralelo), por 

favor retornar até 10/abril;  

3) Oficinas Complementares: caso 

alguém tenha interesse em ministrar alguma 

disciplina complementar por favor nos 

contatar com ementa inicial até 15/abril;  

4) Próxima Aula: atentar que a 

data da próxima aula está mantida para 

17/abril; 

 

 30 de abril de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

 

 22 de maio de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Definição de um workshop ou 

oficina sobre mapeamento e o uso de 

ferramentas para mapear ações;  

2) Definição da próxima aula;   

 

 12 de junho de 2020 – Reunião com 

Coordenadores dos Observatórios 

Temáticos contemplados pelo edital 

585/2019 

Encaminhamentos:  

1) Socialização das informações e 

materiais que os observatórios estão 

produzindo;  

2) Fornecimento de formação, 

organização e disponibilização dos 

dados dentro da UNIFESP;  

3) Continuidade do trabalho por 

via online;  

4) Viabilização de curso de 

extensão para os bolsistas; 
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 19 de junho de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Reforço e atualização da agenda 

do curso;  

2) Definição do fluxo de inscrição e 

apresentação no Congresso Acadêmico;  

3) Oficina sobre o Comitê de Ética 

para afinar entendimentos dos 

Observatórios e os processos a serem 

enviados ao CEP-UNIFESP;  

4) Discussão sobre continuidade das 

atividades dos Observatórios e fontes de 

financiamentos   

 

 03 de julho de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos: 

 

 24 de julho de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Solicitar material apresentado no 

congresso para disponibilização na página 

da ProEC;  

2) Viabilizar um fórum permanente 

de todos os observatórios para troca de 

experiências;  

3) compartilhar passo a passo da 

elaboração do plano de gestão de dados;  

4) Solicitação da extensão do 

plano de trabalho atualizado até 

dezembro;  

5) Confirmação da ampliação do 

pagamento das bolsas que já estão em 

andamento;  

6) Possibilidade de novo edital 

para bolsista na área de comunicação; 

 

 24 de julho de 2020 – Reunião com 

os coordenadores dos Observatórios 

Temáticos contemplados pelo edital 

585/2019 

Encaminhamentos:  

1) Solicitar material apresentado 

no congresso para disponibilização na 

página da ProEC;  

2) Viabilizar um fórum 

permanente de todos os observatórios 

para troca de experiências;  

 

 14 de agosto de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos 

Meta-Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

(informes) Redação sobre os 

observatórios na consulta revisão 

regimento UNIFESP; prazos e forma dos 

editais bolsas de comunicação. 

Definições: 

1) finalização do curso;  
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2) programação do fórum de 

apresentação de resultados para setembro, 

outubro, novembro (3 obs./reunião);  

3) definição da entrega de produtos 

para dezembro;  

4) fluxo de credenciamento 

observatórios (reitoria e zona leste) 

 

 28 de agosto de 2020 – Reunião do 

Comitê de Acompanhamento dos Meta-

Observatórios Institucionais 

Encaminhamentos:  

1) Fechamento do cronograma do 

edital de comunicação;  

2) Fechamento edital de 

comunicação;  

3) Homologação do Observatório da 

Zona Leste pelo comitê dos Observatórios 

Institucionais;  

4) Definição da entrega do relatório 

dos bolsistas para o dia 15 de dezembro de 

2020, sendo que, os coordenadores serão 

os responsáveis pela correção; 

 

 


