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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO E
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, nesta cidade de São
Paulo, à Rua Sena Madureira, 1500, no Anfiteatro do 4º Andar (reitoria) reuniram-se
os  senhores  membros  do  Conselho  de  Extensão  e  Cultura  da  UNIFESP,  sob  a
presidência de Raiane Patricia Severino Assumpção. Estiveram presentes os membros:
Andrea Claudia Miguel Marques Barbosa, Denise Stringhini, Fabio Veiga de Castro
Sparapani,  Magnus  R.  Dias  da  Silva,  Marco  André  Ferreira  Dias,  Maria  Tereza
Migliano Lopes, Raiane Patricia Severino Assumpção, Solange Guizilini, Thais Cyrino
de  Mello  Forato.  Justificou  ausência:  Katiucia  Danielle  dos  Reis  Zigiotto  que  foi
substituída por:  Maria  Tereza Migliano Lopes.  Justificaram ausência  e  não foram
substituídos: Classius Ferreira da Silva, Fabiana Rita Dessotti,  Gabriel de Almeida
Arruda Felix, Horacio Hideki Yanasse, Jose Lincoln Menegildo Casselin, Luciana Togni
de Lima e Silva Surjus,  Patricia Grechi  dos Santos Barbosa,  Sergio Stoco,  Suzan
Pantaroto de Vasconcellos, Sylvia Helena Souza da Silva Batista. Não justificaram
ausência: Emilia Inoue Sato, Gilmar Fernandes do Prado, Janes Jorge, Janine Schirmer,
Julio  Cesar  Zorzenon  Costa,  Luiz  Philipe  Belarmino  Reis,  Marcela  Becegato  dos
Santos. Participaram da reunião como convidados: Cibelli Rizzo Cohrs(Representante
da CAEC EPE), Daina Goncalves Silva, Debora Galvani, Juliano Simoes, Manuel Camilo
Gil Ferreira de Medeiros, Monica Angelica, Raphael Antonio Dante Candio Santos,
Renan Varolli, Simone Nacaguma, Vinicius Pontes Spricigo, Yara Ferreira Marques.
Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado
quorum  com 10  presentes.  Profa.  Raiane  Patrícia  Severino  Assumpção  iniciou  a
reunião com o Informe 1) Parceria com a Ong Ecofalante - Prof. Vinicius informou
que mediante a aprovação da parceria com a Ong Ecofalante na última reunião do
COEC será necessário articular a operacionalização das apresentações dos filmes nos
campi da UNIFESP e isto já foi discutido com as câmaras e ficou definido que a
PROEC irá disponibilizar a lista com os filmes da Plataforma Ecofalante e as CAEC irão
escolher os filmes e planejar as apresentações seguidas de debate com a mediação de
um docente.  As  CAEC terão  até  o  dia  28/03/2018  para  enviarem a  proposta  de
programação contendo a data, o local, o horário e o responsável pelas apresentações
para a Coordenaria de Cultura da PROEC de forma que as exibições seguidas dos
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debates  possam  ocorrer  a  partir  de  abril/2018.  Informe  2)  Consulta  dos
Regimentos da PROEC: Profa. Raiane informou que todos os regimentos, inclusive
em relação às coordenadorias, organograma e fluxos, necessitam ser revisados e o
primeiro será o Regimento Geral da PROEC que é o que rege os demais, sendo assim,
em breve  publicaremos  a  proposta  do  Regimento  Geral  da  PROEC e  haverá  um
período de consulta pública até dia 28/03/2018, desta forma, solicitou que todos os
membros do COEC participem e deem suas contribuições para que ele possa ser
aprovado pelo COEC, ser analisado pela Procuradoria e se necessário efetuar ajustes
para posteriormente ser homologado pelo CONSU. Informe 3) Cursos de extensão
e Eventos aprovados de dezembro/2017 até fevereiro/2018:  Manuel informou
neste período houve a aprovação de 21 cursos de extensão e de 17 eventos, sendo que
foi uma quantidade relativamente pequena, pois coincidiu com o período de férias.
Algumas  propostas  foram  devolvidas  para  readequação,  conforme  o  fluxo  do
credenciamento,  destacando  o  importante  papel  das  CAEC  que  auxiliam  os
proponentes no credenciamento das ações no Sistema de Informações de Extensão
(SIEX). Profa. Raiane frisou sobre os esforços em prol de que todos os cursos de
extensão e eventos sejam devidamente cadastrados. Informe 4) Curricularização
(Quantidade de unidades credenciadas): Profa. Simone falou sobre o percurso da
Comissão  de  Curricularização  e  sobre  a  formalização  do  cadastro  das  Unidades
Curriculares (UC) que vão trabalhar extensão nos cursos de graduação e que irão
computar carga horária de extensão tanto para o estudante matriculado nessas UC
como também para o docente que as ministras, a partir do 1º semestre de 2018;
quando se inicia o prazo de 36 meses que os cursos de graduação da UNIFESP terão
para implementar a curricularização da extensão. Até o momento já foi feito o cadastro
de  134  UC  e  24  projetos  de  curricularização  da  extensão,  alguns  dos  quais
correspondem a projetos  que estão se  organizando para  iniciar  a  experiência  no
segundo  semestre  de  2018.  Informe  5)  Empresas  Juniores  (EJ)A  Pró-Reitora
relatou que a partir de demandas de alunos e da Lei federal que disciplina a criação e
a organização das associações denominadas empresas juniores, com funcionamento
perante instituições de ensino superior (Lei nº 13.267, de 06 de abril de 2016) a que a
universidade precisa seguir,  o  Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) realizou um
importante  trabalho  para  encaminhar  esta  questão,  resultando  na  elaboração  da
resolução para regular as atividades das Empresas Juniores, no entanto como elas
realizam um trabalho caracterizado pela Política Nacional de Extensão como prestação
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de serviços,  que é  uma atividade extensionista,  por  isso precisa da apreciação e
homologação do COEC. Prof.  Magnus destacou também alguns itens presentes na
minuta da resolução:  I)  as  EJ  realizam a prestação de serviço a qual  deve estar
associada com o ensino, a pesquisa e a extensão, ou seja, precisam provar o vínculo
acadêmico. II) as EJ possuem CNPJ próprio e autonomia, todavia devem obedecer
várias regras específicas, por exemplo, não pode gerar recurso para a UNIFESP ou
mesmo  remunerar  o  estudante,  o  recurso  financeiro  obtido  pela  EJ  deve  ser
reinvestido nela própria, além disso, as sanções normativas comerciais ficam sob a
responsabilidade da própria EJ. III) embora a EJ seja extensionista é importante a
avaliação conjunta, pois em muitos aspectos ela tem assuntos transversais, para isso
exige o trabalho articulado e a criação do Comitê Intersetorial, que consta na minuta
desta  resolução,  que  diz  que  a  EJ  será  avaliada  anualmente  pelo  comitê  que  é
constituído por representantes da PROEC, NIT(PROPGPq) e PROADM, embora ainda
possua itens que no âmbito da extensão necessitam de revisão, principalmente em
relação ao funcionamento e às responsabilidades,  pois  a  PROEC ou o COEC não
podem assumir a avaliação sozinhos. IV) toda EJ deve ser supervisionada por um
docente da UNIFESP, o qual é indicado pela coordenação do curso e quando este
docente for se afastar deve comunicar ao coordenador do curso para que providencie
outro docente para exercer esta função. Em hipótese alguma a EJ pode funcionar sem
um docente, caso haja alguma ação na justiça a UNIFESP não será responsabilizada, a
queixa será feita no CNPJ da EJ,  ou CPF do discente ou do docente.  V) a EJ se
diferencia  do  Projeto  Acadêmico  de  Prestação  de  Serviços  (PAPS).  VI)  O  uso
apropriado da logomarca da UNIFESP. Finalizou destacando que a EJ tem um papel
importante na formação dos alunos, pois os treinam para o mercado de trabalho e a
resolução com uma boa redação pode motivar as boas propostas de abertura de EJ,
com objetivos acadêmicos além de dar o respaldo para a UNIFESP. A Pró-reitora
sugeriu  chamar  a  Profa.  Pollyana Carvalho  coordenadora  do  Núcleo  de  Inovação
Tecnológica (NIT) para fazer uma apresentação no COEC e informou que a última
versão da minuta da Resolução das EJ será encaminhada para a consulta pública, para
que os conselheiros e demais colegas da comunidade acadêmica possam dar sugestões
até  o  dia  28/03/2018 e,  após  isso,  a  minuta  será  pautada na  reunião  do  COEC.
Informe 6) Programa Abdias Nascimento:Profa.  Raiane fez um relato sobre o
Programa Abdias Nascimento, que já foi pauta na reunião do COEC anterior, sendo
uma iniciativa que foi elaborada com o apoio da Secretaria de Educação Continuada,
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Alfabetização,  Diversidade  e  Inclusão  (Secadi/  MEC)  para  preparar  estudantes  já
graduados  e  de  grupos  específicos  (afrodescendentes,  indígenas  e  pessoas  com
necessidades especiais ou superdotação que comprovem renda familiar baixa) para
entrar no curso de mestrado e doutorado. A Profa. Raiane informou que, após um
trabalho intenso para receber o recurso e para adequar a proposta, estamos na fase de
lançar os editais, no intuito de começar o curso em junho/2018. Comunicou que no
momento já tem edital aberto para seleção de alunos e mais adiante haverá a abertura
do processo seletivo interno para seleção de docentes, já o edital para selecionar os
tutores será amplo. Os editais contemplam a área das ciências humanas e das ciências
da saúde. Informe 7) Congresso acadêmico 2018: Profa. Raiane informou que o
congresso ocorrerá nos dias 11 e 12 de junho de 2018 e o tema será " Saberes em
diálogo", explicou também que o congresso neste ano será descentralizado para os
campi,  sendo uma oportunidade para que cada campus conheça a si  mesmo e a
comunidade e outras universidade de cada região. E para que isso ocorra cada campus
terá  que  formar  uma  comissão  para  montar  sua  programação.  Os  programas
institucionais, por exemplo, PIBIC, PIBEx e monitorias, têm a obrigação de apresentar
trabalho no congresso; a PROEC irá enviar o comunicado para as pessoas envolvidas
nestes programas e projetos para lembrá-los de que eles precisam se inscrever e
apresentar. A PROEC também precisa que as CAEC indiquem pessoas para avaliarem
os trabalhos que serão apresentados durante o congresso. É importante que todas as
informações  estejam  cadastradas  no  SIEX  de  maneira  organizada  para  a
disponibilização  dos  certificados  dos  alunos,  dos  avaliadores  e  dos  alunos  que
apresentaram trabalhos  no  congresso.  Informe 8)  Campus  Zona  Leste:  Profa.
Raiane  comunicou  que  os  novos  docentes  estão  em  fase  de  reconhecimento  da
comunidade da Zona Leste da cidade de São Paulo para a elaboração de propostas de
atividades de extensão, inclusive de cursos de especialização Lato Sensu, sendo que no
primeiro momento de estruturação do campus será feita a criação de uma câmara
conjunta (ensino,  pesquisa e extensão) e mais adiante,  após este grupo de novos
docentes se organizarem, será indicado um representante do Campus Zona Leste para
participar  no  COEC.  Informe 9)  Cursos Lato Sensu  –  Homologações para o
primeiro  semestre  de 2018:  conforme discutido  nas  Reuniões  anteriores  deste
conselho, foi apresentada a síntese das homologações dos cursos Lato Sensu. Juliano
Simões, servidor da Secretaria Escolar Lato Sensu da PROEC, informou que obtivemos
o quantitativo total de 117 propostas de cursos Lato Sensu apresentados para serem
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ofertados no 1º semestre de 2018 dos quais 03 desistiram, 02 foram indeferidos e 112
cumpriram todas as exigências e foram homologados pelo COEC. Destacou o desejo e
o esforço da PROEC, por meio da Secretaria Escolar Lato Sensu, de aprimorar os
fluxos e não prejudicar os cursos, porém é de suma importância o cumprimento dos
prazos, sendo que na reunião de dezembro/2017 estiveram em pauta 12 cursos – que
foram indeferidos pois continham pendências consideradas graves – e que para serem
homologados todos tiveram que sanar as pendências e apresentar as justificativas ao
conselho. Desses 12 cursos pautados, 10 foram aprovados e 02 foram reprovados.
ORDEM  DO  DIA:  Pauta  1)  Atas  das  reuniões  do  COEC  realizadas  em
09/11/2017 e 07/12/2017: A Pró-Reitora colocou ambas as atas em votação e elas
foram aprovadas sem ressalvas e com 4 abstenções. Pauta 2) 20% de Gratuidade
em cursos pagos. Profa. Raiane informou que o GT foi formado na reunião do COEC
para responder a uma demanda que surgiu a partir da revisão da Resolução nº 131 do
CONSU, que trata dos cursos de pós-graduação Lato Sensu pagos, pois foi constatada
a necessidade de regular a distribuição das bolsas, uma vez que nos cursos de pós-
graduação Lato Sensu pagos está previsto que 20% dos alunos matriculados tenham
gratuidade  na  mensalidade,  portanto,  o  grupo  ficou  responsável  por  regular  a
distribuição das vagas gratuitas, bem como os critérios a serem utilizados para a
seleção. Raphael relatou que o GT foi composto por participantes de todos os campi,
apresentou os procedimentos que foram considerados importantes para a distribuição
das vagas gratuitas: I) A divulgação do processo de inscrições deverá acontecer com
no mínimo 30 dias de antecedência e  as  inscrições para obtenção da gratuidade
deverá respeitar o prazo mínimo de 10 dias, para assegurar que os candidatos tomem
conhecimento sobre a possibilidade de participar e receber a isenção desde o início do
processo, ou seja, na inscrição e, posteriormente, na matrícula e no pagamento das
mensalidades;  do  mesmo  modo,  se  o  pedido  para  obtenção  de  gratuidade  for
indeferido,  o  candidato tenha tempo hábil  para participar  da seleção geral.  II)  o
processo de seleção será via CAEC. III) o formulário a ser preenchido pelos candidatos
terá um modelo único e será fornecido pela PROEC, se possível será preenchido pelo
candidato de forma digital para não sobrecarregar as câmaras e dar oportunidade de
participação  para  candidatos  que  residam  em  locais  distantes.  IV)  para  fins  da
classificação serão considerados os documentos e comprovações apresentados pelo
candidato, cada um terá uma pontuação específica, tais como: vínculo empregatício,
carta  de  motivação,  carta  do  trabalho,  comprovante  de  vulnerabilidade
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socioeconômica,  regionalidade,  comprovante de vinculação com o serviço público,
currículo lattes, área de atuação, etc. A PROEC encaminhará a tabela para as CAEC,
com o peso de cada critério de avaliação. V) para haver equilíbrio entre a quantidade
de vagas gratuitas em relação ao total de alunos matriculados, será usada uma lista
com a classificação e os candidatos às vagas gratuitas serão chamados conforme o
quantitativo de alunos pagantes matriculados,  para não dar ônus ao curso.  VI)  A
gratuidade será garantida até o término do curso, destacou-se também que o curso
Lato Sensu pago não pode ser interrompido mesmo que haja poucos alunos, ou seja,
terá que ser oferecido até o fim. VII) Todos os cursos Lato Sensu seguirão o mesmo
calendário para que os fluxos fiquem organizados para a oferta do segundo semestre
de 2018. Está previsto o tempo hábil para que o coordenador do curso Lato Sensu
informe o total de alunos matriculados pagantes para, desta forma, definir o número
de vagas gratuitas e realizar as convocações. Após a apresentação os conselheiros
debateram sobre a necessidade dos coordenadores de curso se organizarem em todos
os aspectos, principalmente mercadológicos, incluindo as questões de inadimplência e
as desistências, podendo ser necessário que se estipule regras mais rigorosas nas
cláusulas contratuais do aluno pagante, por exemplo, estabelecendo multa para quem
desistir. Profa. Raiane reforçou o trabalho que tem sido feito pela PROEC e pelas
CAEC para alinhar e aprimorar os processos, por exemplo, para a homologação dos
cursos Lato Sensu do primeiro semestre já tivemos progressos na instituição, ou seja,
foi uma fase de transição em que foi importante o apoio do COEC. Prof. Magnus
sugeriu que relação os prazos sejam contados em dias úteis e a inclusão de algum item
que possibilite ao candidato recorrer do resultado a alguma instância. A Pró-Reitora
colocou em regime de votação as diretrizes para a distribuição dos 20% de vagas
gratuitas nos cursos Lato Sensu pagos e a proposta foi aprovada com 02 abstenções.
Pauta 3) Criação do Setor de Eventos Institucionais: Profa. Raiane relatou que
atualmente no organograma da PROEC existe uma única coordenadoria para tratar
dos cursos de extensão e dos eventos e tendo em vista a distinção destas atividades
tanto do ponto de vista  normativo quanto operacional,  apresentou a  proposta  de
separação com a criação de um setor que cuide dos cursos de extensão e de outro
setor que cuide dos eventos institucionais. Destacou os esforços para aprimorar os
fluxos de cada uma das ações, sendo que, essa separação possibilita focar nestas
atividades separadamente, pensar em eventos e pensar cursos curtos e toda legislação
que  tem  que  ser  revisitada  para  contribuir  com  o  potencial  da  universidade.
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Esclareceu que a criação do setor/coordenadoria de eventos institucionais não visa
promover o evento em si, mas sim em dar suporte qualificado sobre as normativas e as
possibilidades de parcerias no intuito de que as pessoas se sintam mais motivadas a
cadastrar as atividades. Os conselheiros realizaram o debate sobre a necessidade de
atrair, de forma institucional, os docentes a registrarem as atividades extensão e que a
universidade avance nas parcerias externas, para isso é importante que haja agilidade
para desbravar as situações adversas para a efetivação dos eventos que são uma
oportunidade para que os alunos e a comunidade possam ter contato com profissionais
renomados e que são referências em determinada área de conhecimento. Assim sendo,
essas ações ajudam a avaliar a inserção regional, nacional e até mesmo internacional
da UNIFESP, assim como, em relação aos cursos de extensão, que também possam ser
aprimorados do sob aspectos regimentais e operacionais em prol da promoção de
educação continuada e da visibilidade aos cursos curtos. Profa. Raiane esclareceu que
diante da experiência acumulada em diversos setores da PROEC houve a indicação do
sr. Raphael Santos para assumir a coordenação do novo setor de eventos e que está
e m  c o n s u l t a  q u a l  s e r á  a  n o m e n c l a t u r a  a d e q u a d a  d o  n o v o
setor/assessoria/coordenação. Diante da discussão e das justificativas apresentadas a
Pró-Reitora colocou em votação a separação da coordenação de cursos de extensão e
eventos  da  PROEC,  ficando  o  setor  para  cuidar  de  cursos  de  extensão  sob  a
coordenação do sr. Manuel Medeiros e o setor específico para tratar de eventos, com a
indicação  do  Sr.  Raphael  como  coordenador,  e  a  proposta  foi  aprovada  por
unanimidade. Pauta 4) Grupo de Trabalho (GT) sobre Eventos Institucionais: A
Pró-Reitora propôs a criação do GT no intuito de ajudar as ações do novo setor de
eventos no estudo das viabilidades normativas e para contemplar as diversidades, por
exemplo, estudar as possibilidades para ofertar eventos com parcerias externas ou
mesmo  o  recebimento  de  patrocínios.  Para  a  formação  do  GT  sobre  Eventos
Institucionais será convidado um representante da FapUnifesp, do Departamento de
Comunicação Institucional (DCI) e da Reitoria e, para ter a representatividade dos
campi,  cada  CAEC  enviará  para  a  PROEC  a  indicação  de  um  membro(s)  até
02/03/2018.  A  proposta  foi  aprovada  pelos  conselheiros.  Pauta  5)  Edital  para
seleção de Bolsistas de Comunicação: Mediante a avaliação positiva das CAEC em
relação ao papel desempenhado pelos bolsistas selecionados pelo edital de 2017, os
quais deram apoio na área de comunicação e de extensão nos campi e na reitoria,
Profa. Raiane relatou que haverá novo edital para o processo de seleção de bolsistas
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em 2018, com distribuição de uma vaga para a reitoria e uma para cada campus,
exceto campus Zona Leste, desta forma será um bolsista para os campi: São Paulo,
Baixada Santista, Diadema, Guarulhos, Osasco e São José dos Campos. A CAEC EPE e
a CAEC EPM deverão se organizar para selecionar o bolsista em conjunto. Em seguida
apresentou o modelo de edital e explicou que cada CAEC ficará responsável pela
abertura do edital e pela a seleção do bolsista, para tal, sugeriu que haja classificação
de todos os candidatos aprovados no processo seletivo no intuito de substituição em
caso de desistência ou desligamento pelo não cumprimento das tarefas, sendo função
da CAEC planejar e acompanhar as atividades dos bolsistas e, se necessário, desligá-
lo. A Pró-Reitora colocou em votação a abertura dos editais para seleção dos bolsistas
de comunicação e a proposta foi aprovada por unanimidade, em seguida informou que
a PROEC irá articular uma oficina com o Departamento de Comunicação Institucional
(DCI)  para instruir  os bolsistas selecionados.  Pauta 6) Aprovação da oferta de
Capacitações para fomentar o Empreendedorismo Cultural em Parceria com o
Ministério da Cultura (MinC): Profa. Raiane relatou que houve o envio de uma
carta com a manifestação de interesse da UNIFESP junto à Secretaria da Economia da
Cultura  do  MinC,  para  ofertar  capacitações  na  área  de  cultura  para  fomentar  o
empreendedorismo cultural em nossa universidade e demonstrar ao ministério que
temos condições para isso. Esclareceu que Profa. Ilana Goldstein (Campus Guarulhos)
mediou as tratativas com o MinC e que neste momento ainda não foi  firmada a
parceria,  mas esta manifestação auxilia e habilita a UNIFESP para concorrer aos
editais do MinC, ainda que participar do edital e ser contemplado sejam outras etapas.
Houve  o  planejamento  em  conjunto  com  a  UAB  UNIFESP  para  elaborar  as
capacitações na área de cultura, nos segmentos de audiovisual, games e animação,
design, moda, artes cênicas, mercado editorial, música, museus, artes visuais, sendo
que, todos os cursos de formação serão realizados à distância. A Pró-Reitora colocou
em votação e a proposta foi aprovada por unanimidade. Pauta 7) Aprovação da
Parceria  com a Universidade Popular  dos Movimentos Sociais-UPMS: Prof.
Raiane relatou que a parceria surgiu por meio do convite do Prof. Boaventura de
Souza Santos, da Universidade de Coimbra, que convidou a UNIFESP para aderir à
rede  da  UPMS  e  firmar  uma  parceria  com  o  Centro  de  Estudos  Sociais  da
Universidade  de  Coimbra.  Considerando  que  a  UNIFESP  possui  um  acordo  de
cooperação com a Universidade de Coimbra foi necessário realizar um termo aditivo,
neste sentido, internamente a PROEC realizou os tramites para formalizar a parceria e
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avançar na realização do trabalho conjunto para promover a cooperação entre as duas
instituições nas áreas de interesse mútuo de intercâmbio, execução de projetos de
pesquisa, promoção de eventos culturais e científicos, intercâmbio de informações e
publicações. A Pró-Reitora colocou em regime de votação o termo aditivo para dar
continuidade à parceria e a proposta foi aprovada pelo conselho por unanimidade.
Pauta 8) Aprovação da celebração do Termo de Cooperação Técnica com a
Faculdade  Latino-Americana  de  Ciências  Sociais  -  FLACSO  Brasil  para  o
desenvolvimento de atividades extensionistas (eventos e cursos de extensão),
cursos de lato sensu (aperfeiçoamento e especialização) e desenvolvimento de
pesquisa na área das ciências sociais: Profa. Raiane explicou sobre a FLACSO, que
é um organismo internacional, inter-governamental, autônomo, fundado pelos países
latino-americanos,  a  partir  de  uma  proposta  da  UNESCO,  que  articula  várias
atividades em conjunto com equipamentos e instituições que trabalham com direitos
sociais no intuito de promover cursos curtos, especialização, mestrado em rede com
outras  instituições  que também aderiram à  FLACSO.  O convite  para  a  UNIFESP
participar veio em conjunto com o convite da Universidade Popular dos Movimentos
Sociais  (UPMS) e a adesão fortalece a inserção da universidade no contexto dos
Direitos Humanos, inclusive internacionalmente, uma vez que a FLACSO Brasil está
interligada  ao  Conselho  Latino-Americano  de  Ciências  Sociais,  que  disponibiliza
chamadas  públicas  para  os  seus  parceiros,  desta  forma,  gera  uma  gama  de
oportunidades para a UNIFESP. Disse também, que os cursos ofertados pela rede
podem ser de diversas modalidades e contam com apoio de organismos internacionais.
A Pró-Reitora colocou o termo de cooperação técnica com a FLACSO em votação e a
parceria  foi  aprovada  pelos  conselheiros  por  unanimidade.  Pauta  9)  Curso  de
Especialização em Broncoscopia (Departamento de Cirurgia Torácica) – Juliano
relatou que em 1º de fevereiro de 2018 a PROEC recebeu da CAEC EPM a proposta de
abertura de inscrições do Curso de Especialização em Broncoscopia, que é gratuito, e
a documentação e programa pedagógico estavam completos, ou seja, sem nenhuma
pendência, todavia fora do prazo. Posteriormente o coordenador do Curso apresentou
a justificativa do atraso em que salientou que o curso é tradicional, ofertado há mais
de 20 anos na UNIFESP e necessita de continuidade pois, por sua especificidade,
possui  importância  para  a  sociedade.  Considerando  que  a  formação  que  esta
especialização  oferece  não  é  obtida  nem  na  graduação  em  Medicina  e  nem  na
Residência Médica, assim como, perante a justificativa das dificuldades técnicas e
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operacionais do curso e para não impossibilitar a oferta dele, houve a aprovação ad
referendum e a abertura das inscrições, todavia, Juliano destacou que se o COEC não
aprovasse o ad referendum o curso seria bloqueado e esta informação foi dada ao
coordenador.  Prof.  Magnus destacou que do ponto de vista dos procedimentos,  o
COEC deveria utilizar a mesma métrica aplicada aos cursos anteriores, sendo assim,
entende que a coordenação do Curso de Especialização em Broncoscopia deveria
comparecer na Reunião do COEC para se justificar aos conselheiros, diante do exposto
e para manter a equidade ele sugeriu que se pactue que nestes casos a coordenação
do  curso  compareça  na  Reunião  do  COEC.  Os  conselheiros  debateram  sobre  o
processo  de  adaptação  e  adequação  dos  cursos  aos  novos  fluxos  e  prazos  na
universidade, após isso, considerando que o curso é gratuito, possui a relevância em
habilitar novos profissionais nesta área da saúde e, embora atrasado, entregou toda a
documentação sem pendências o curso pode ser habilitado, todavia, frisou-se que em
casos como este a coordenação deve estar presente na reunião do COEC para se
justificar.  A  Pró-Reitora  colocou  em  votação  a  homologação  do  Curso  de
Especialização  em  Broncoscopia  e  o  conselho  aprovou  por  unanimidade.  Tendo
verificado que o conselho discutiu todos os itens da pauta a Pró-Reitora agradeceu a
presença de todos e encerrou a sessão. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu,
Raquel Vieira Ramos Rodrigues, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada,
será assinada por mim e pela Srª Presidente.

 Raiane Patricia Severino Assumpcao
Pró-reitora de Extensão e Cultura

Presidente do Conselho de Extensão e Cultura
 

 Raquel Vieira Ramos Rodrigues
Secretária do Conselho de Extensão e Cultura 
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