
Relato da 106ª Sessão Ordinária da Câmara Central de 

Extensão Universitária e Cultura (CCEC) em 11/2/2021 

(Elaborado pelos representantes eleitos pelo “Chapão da Adunesp” junto à CCEC) 

 

A sessão teve início às 9 horas. 

1. Verificação de presença e abertura dos trabalhos: constatada a existência de quórum, o Prof. Raul B. 

Guimarães (Presidente), Pró-Reitor de Extensão Universitária e Cultura, declarou aberta a sessão. 

2. Expediente 

I. Discussão e votação das atas sessões realizadas em 04/11/2020 (ordinária) e 07/12/2020 (extraordinária): 

O Prof. Erivaldo A. da Silva abriu espaço para que os conselheiros apresentassem comentários ou sugestões 

para as duas atas. Não houve inscritos e a aprovação das atas foi, em seguida, submetida à votação, sendo 

aprovadas por unanimidade. 

O Prof. Erivaldo, em aparte, apresentou-se como assumindo a função de Secretário Geral da UNESP e 

comentou sobre os procedimentos a serem tomados na condução das sessões da CCEC, salientando que não 

haverá controle rígido do tempo para as falas dos conselheiros, mas que se espera o bom senso em limitá-las 

entre 3 e 5 minutos, de modo a permitir a participação de todos que queiram se manifestar e para que a 

reunião flua adequadamente. Solicitou também o respeito ao prazo de 30 dias para que os conselheiros 

encaminhem os pareceres de processos recebidos para relatar, evitando assim prejuízo ao andamento das 

atividades da CCEC. 

II. Comunicações da Presidência 

O Prof. Raul teceu comentários sobre a pauta da sessão e apresentou uma análise das gestões anteriores e 

um planejamento para a atual gestão. Como marcos do processo de institucionalização da extensão 

universitária na UNESP, destacou que: (a) durante a gestão da Profa. Maria Amélia Máximo de Araújo (2009-

2012) houve enorme esforço de adequação à Política Nacional de Extensão Universitária, sistematizada em 

2012; (b) durante a gestão da Profa. Mariângela Spotti Lopes Fujita (2012-2016) todo o esforço inicial foi muito 

ampliado, inclusive através de gestão participativa envolvendo projetos estruturantes de grandes temas, 

sendo também o momento da consolidação do PDI, fundamental para o financiamento dos programas da 

PROEX; (c) na gestão da Profa. Cleopatra da Silva Planeta (2017-2020) o destaque foi a grande expansão das 

ações culturais, com a PROEX se tornando Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. O Prof. Raul (com 

apoio da Prof. Maisa) propõe alterar o nome da PROEX para PROEC, na medida em que as ações culturais lhe 

foram incorporadas definitivamente. Salientou que a incorporação das ações culturais responde à Resolução 

75 de 2020, consolidando o processo de Marco Regulatório da extensão na UNESP. Destacou ainda a 

Resolução 7 de 2018 do Conselho Nacional de Educação, apontando para a questão da Creditação da Extensão 

Universitária, e que durante as gestões anteriores houve grande ênfase na indissociabilidade Ensino, Pesquisa 

e Extensão como um dos princípios da Política Nacional de Extensão Universitária. Mas lembrou os demais 

princípios dessa política, que são o impacto social, a interdisciplinaridade e a dimensão dialógica, salientando 

que a atual gestão propõe enfatizar fortemente este último princípio. 

O Prof. Raul citou também que as ações extensionistas estão definidas no Marco Regulatório e que existe um 

consenso já estabelecido quanto ao que é um programa de extensão, o que é um projeto de extensão, o que 

é curso/oficina, o que é evento e o que é prestação de serviços, mas que ainda há muitas dúvidas e 

questionamentos da comunidade sobre tais conceitos, em especial quanto ao de projeto. A CCEC tem a tarefa 



de, até o final de fevereiro, concluir a avaliação de três editais da gestão passada relativos a projetos de 

extensão. Salienta que existem ações propostas nesses editais que a CCEC tem interesse em valorizar, mas 

que não são projetos, e que esta gestão se propõe a encontrar meios para apoiar essas ações. 

Com relação ao tema da creditação das extensões, o Prof. Raul destacou que a UNESP obteve prorrogação do 

prazo para cumprir o que estabelece a meta 12 do Plano Nacional de Educação (Resolução 7 de 2018 do 

Conselho Nacional de Educação): incorporar as atividades de extensão às matrizes curriculares dos cursos de 

graduação. Já existe a minuta de uma Portaria a ser publicada, mas é do entendimento desta gestão que é 

preciso retomar o debate sobre a creditação das extensões com a comunidade universitária. Em vez de 

publicar uma Portaria, esta gestão pretende aprovar uma Resolução, a qual tem maior força política e 

implicará na chegada desse debate até o CEPE. 

Em seguida, o Prof. Raul apresentou um organograma do pessoal da PROEX. Destacou que a PROEX apresenta 

uma estrutura complexa em que são trabalhados cinco programas (Resolução 75) geridos por uma equipe 

técnica bastante enxuta (sete técnicos e três assessores). A equipe fez uma análise do orçamento da PROEX e 

dos recursos do PDI. No momento, a equipe está detalhando o PDI 2021, de modo a verificar o montante de 

recursos que a PROEX vai dispor para o ano de 2021, com o compromisso de, a partir de março, apoiar projetos 

de extensão, bolsas, os diversos programas e demais ações. Salientou que durante as gestões passadas, o PDI 

permitiu uma certa estabilidade no financiamento dos programas, mas na gestão do Prof. Sandro Valentini 

houve uma queda brusca em investimentos na PROEX (de 6 milhões de reais em 2016-17 para 2,5 milhões em 

2020). Algumas unidades sentiram muito o impacto dos cortes, como Bauru, Marília e Presidente Prudente, 

que tiverem que trabalhar com menos da metade dos recursos que havia anteriormente. Muitos professores 

que desenvolvem atividades extensionistas acabaram desistindo de inscrever suas atividades no SisProex e 

participar dos editais da PROEX. O Prof. Raul entende que há muitas ações extensionistas acontecendo nas 

unidades da UNESP, das quais a PROEX não participa ou se relaciona. Daí a busca por uma gestão mais 

participativa e que colabore com tais iniciativas. Serão compromissos desta gestão participativa a 

transparência, o respeito à diversidade e as diferenças das ações extensionistas nas 34 unidades da UNESP e 

nas diferentes áreas. Ao mesmo tempo, esta gestão pretende procurar induzir na comunidade o 

desenvolvimento de projetos integrados em redes temáticas, de maior envergadura, que unam diferentes 

grupos e unidades. Para tanto, a gestão realizará um trabalho de busca de recursos extraorçamentários 

através de parcerias com o Ministério Público, entidades e participação de editais em fontes externas, como 

a Fundação Ford, a Fundação Bill Gates e o Banco Mundial. A ideia é converter todas essas ações para a agenda 

de 2030. Será desenvolvido com a comunidade um Mapa Vocacional das ações extensionistas de cada unidade 

da UNESP. As ações serão aglutinadas em quatro Eixos Estratégicos (Desenvolvimento saudável e sustentável, 

Cultura e educação inclusivas, Justiça social e cidadania, e Inovação tecnológica e letramento científico) 

relacionados com os 17 ODSs. Por fim, a equipe aponta cinco diretrizes para a gestão: (a) autonomia das 

unidades para elaboração de seu próprio plano de extensão (como previsto na Resolução 75, Artigo 13); (b) 

integração do mundo do trabalho acadêmico (de modo a favorecer ambientes de inovação, criatividade e co-

criação a partir de ações coordenadas com as demais Pró-Reitorias, tal como a creditação da extensão); (c) 

ampliação dos intercâmbios entre unidades da UNESP e outras universidades do Brasil e do exterior (de modo 

que as redes temáticas possam proporcionar ações não apenas no nível municipal, mas também nos níveis 

regional, nacional e internacional); (d) efetivar a política cultural da UNESP (incentivando e apoiando das CACs 

locais); (e) implantar a creditação da extensão nos cursos de graduação em conjunto com a PROGRAD. 

Concluindo sua fala, o Prof. Raul apresentou os três assessores da PROEX que o auxiliarão na execução de sua 

proposta de gestão: os professores Paulo Celso Moura (Instituto de Artes), Juliana Cortez Barbosa (Vice-

Diretora de Itapeva) e Antonio Cezar Leal (Departamento de Geografia, Presidente Prudente). Solicitou ainda 

alguns minutos para que os três assessores, presentes na reunião, se manifestassem. 

III. Comunicação dos Membros 



O Prof. Cezinande de Meira comentou, com relação à creditação dos 10% de extensão nas matrizes 

curriculares dos cursos de graduação, que a minuta da Portaria, discutida na gestão anterior, contemplaria a 

creditação só em forma de projetos articulados e multidisciplinares, sendo que muitas unidades e cursos 

apresentam muitas ações de extensão de outra natureza, que poderiam ser incorporadas. Solicita que tal 

questão seja considerada nas discussões sobre a Resolução que a nova gestão propõe elaborar. 

O Prof. José Carlos Miguel destacou a importância de se valorizar mais do que nunca a política de extensão 

universitária, particularmente no contexto das desigualdades sociais e das dificuldades de organização das 

comunidades, acentuadas pela pandemia. Salientou que a extensão universitária pode proporcionar 

contribuições na organização de ações e atividades de educação inclusiva, programas de geração de renda, e 

que é importante se avançar em gestão participativa, envidando esforços por se ampliar o debate sobre a 

creditação da extensão junto à comunidade universitária. Nesse sentido, o Prof. José Carlos acolhe como 

muito positivo e alvissareiro o plano de gestão apresentado pelo Prof. Raul e pelos assessores.  

O Prof. Raul esclareceu que haverá integração da CCEC com a CCG, e da PROEX com a PROGRAD, e que, como 

apontado pela Profa. Juliana, a citada minuta já foi atualizada, de modo que muitas outras ações de extensão 

serão incorporadas na creditação. 

O Prof. Ricardo Alan Verdu Ramos desejou sucesso à nova gestão da CCEC. 

3. Ordem do Dia 

Teve como único assunto uma discussão geral sobre Empresas Juniores (Portaria UNESP nº 79/2019). Não 

houve deliberações. Inicialmente, o Prof. Erivaldo passou a palavra ao Prof. Raul para que fizesse seus 

comentários. Em seguida, foi aberto espaço para que os conselheiros fizessem uso da palavra. 

O Prof. Raul mencionou que a UNESP possui atualmente 54 empresas juniores e é atribuição da PROEX e da 

CCEC fazer a avaliação anual dessas empresas, conforme rege a Portaria nº 79/2019. Várias dessas empresas 

entregaram os relatórios de 2019, os quais em sua grande maioria, forma aprovados; outras não os 

encaminharam e nem se manifestaram e alguns relatórios foram reprovados. O relatório de 2020 tem prazo 

para entrega até junho de 2021. A PROEX prorrogou o prazo para entrega do planejamento de 2021 para todas 

as ações das unidades até 15 de março, inclusive os planos de atividades das empresas juniores. Destacou 

que, com relação à questão contábil, muitas empresas juniores enfrentam dificuldades para realizar a 

prestação de contas e regularizar sua situação fiscal e contábil. Muitos processos têm sido devolvidos às 

empresas para adequações em seu relatório financeiro. A PROEX está realizando um balanço da situação das 

empresas juniores quanto às pendências de relatórios anuais e o resultado desse trabalho será apresentado 

na próxima reunião ordinária da CCEC. Com relação às empresas que não entregaram e não se manifestaram 

sobre o relatório, o Prof. Raul comunicará às unidades sedes um prazo para que as empresas o façam, 

salientando que, segundo o Artigo 23 da Portaria 79, a empresa que não presta contas deve ser extinta. 

Destacou ainda que o Prof. Antonio Cezar Leal, assessor que cuida das empresas juniores, tem envidado 

esforços para estabelecer uma parceria com a Federação de Empresas Juniores, da qual 45 das empresas 

juniores da UNESP já fazem parte. Tal Federação tem oferecido apoio às empresas de outras universidades, 

inclusive para que possam superar suas dificuldades de gestão contábil. Citou que a UNICAMP possui parceria 

consolidada com a Federação e que a PROEX pretende buscar um melhor entendimento de como tal 

relacionamento se estabelece. 

Em seguida, o Prof. Raul passou a palavra aos conselheiros, para que pudessem expressar sua visão sobre o 

tema, em especial, como os membros que acompanharam as análises dos processos em 2020 avaliam as 

dificuldades e os desafios enfrentados. 



Abertas as inscrições, o Prof. Paulo Henrique Martinez relatou ter feito os pareceres de 2 ou 3 relatórios na 

última rodada e que, de 2012 a 2018, vivenciou a experiência de tentar consolidar uma empresa júnior no 

curso de História, no campus de Assis. Destacou o grande entusiasmo dos alunos durante um determinado 

período, bem como interessantes interações com empresas juniores dos cursos de Ciências Biológicas e 

Engenharia Biotecnológica, mas que essa experiência acabou se perdendo e em 2019 a empresa deixou de 

existir por desmobilização dos estudantes e por decisão da própria diretoria. Propôs aos conselheiros, tanto 

no âmbito da CCEC como no da PROEX, um momento de avaliação das desigualdades dos resultados das 

empresas juniores, salientando que as dinâmicas das ações institucionais voltadas a essas empresas, de grande 

validade e significado para a formação profissional dos alunos, obedecem a ritmos diferentes conforme as 

áreas, a formação que se está buscando e o tipo de atividade que se quer promover. Sua impressão é a de que 

diretrizes muito gerais e abrangentes acabam soterrando especificidades e particularidades, muitas vezes 

atuando em sentido contrário ao da promoção da iniciativa institucional. 

O Prof. José Carlos Miguel ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos pareceristas quanto à análise dos 

relatórios financeiros, propondo que os setores contábeis das unidades, ou mesmo da Reitoria, realizem uma 

avaliação prévia da parte contábil dos relatórios, de modo que aos relatores, que são docentes de diversas 

áreas (geralmente sem conhecimentos específicos sobre procedimentos de contabilidade), coubesse somente 

a avaliação da parte acadêmica. 

O Prof. Cezinande de Meira relatou dificuldades com a questão contábil de uma empresa júnior de sua 

unidade, cujo relatório apresentou inconsistências e foi reprovado no âmbito da unidade e, 

consequentemente, na PROEX. A partir de então, a própria unidade tomou a iniciativa de, com o auxílio do 

Setor de Finanças, fazer uma avaliação prévia dos aspectos contábeis da empresa e estabeleceu tal 

procedimento como praxe (inclusive com o Setor de Finanças da unidade oferecendo suporte ao escritório 

contábil da empresa ao longo do ano, relativamente ao lançamento de notas etc.). Em consonância com o que 

já havia sido mencionado pelo Prof. José Carlos, o Prof. Meira ressaltou, com relação à prestação de contas, a 

exigência do livro diário demonstrativo de fluxo de caixa, e que pareceristas que não têm conhecimentos 

específicos da área contábil não estão habilitados a analisar tal documento. Propõe, como forma de facilitação 

da análise da questão financeira, a apresentação, junto ao relatório financeiro, de uma totalização através do 

balanço financeiro. Indica ainda uma questão no trâmite dos relatórios das empresas juniores nas unidades 

(Portaria 79, Capítulo 7, Artigo 22, Parágrafo 3º) referente ao não envolvimento dos Departamentos. Ressalta 

que, no caso de sua unidade, os Departamentos estão diretamente envolvidos com as empresas juniores. 

Sugere a inserção dos Departamentos no acompanhamento das empresas juniores e na análise de seus 

relatórios. Levantou também outra particularidade de uma empresa júnior de sua unidade que foi 

supervisionada pelo mesmo docente coordenador por mais de 20 anos (anterior à regulamentação que 

permite apenas uma recondução). O docente que vinha conduzindo a empresa se aposentou, mas continuou 

coordenando a empresa como voluntário, com a anuência da PROEX, embora isso não constasse na Portaria. 

Sugere, portanto, a revisão da Portaria no sentido de também regulamentar casos como esse. 

Não havendo mais inscritos, a Profa. Juliana (assessora) tomou a palavra e reafirmou as colocações dos Profs. 

Meira e José Carlos, no sentido do apoio das unidades na análise contábil das empresas juniores, inclusive 

para ajudar os alunos e encorajar os professores a protagonizarem as atividades das empresas, pois muitas 

vezes, da mesma forma que os avaliadores dos relatórios anuais, os professores que conduzem as empresas 

juniores não têm conhecimentos da parte contábil e não querem complicações futuras, a despeito de ter que 

responsabilizar-se pelas ações das empresas. 

O Prof. Ricardo A. V. Ramos lembrou o caso de uma denúncia do CREA, exigindo que as empresas juniores se 

registrassem e se adequassem aos dispositivos legais para sua atuação, e que isso ocorreu porque tais 

empresas juniores encontravam-se sediadas em um pequeno município e as empresas locais alegaram estar 

perdendo espaço de mercado para as empresas juniores da UNESP, em especial as da Engenharia Civil e da 



Engenharia Elétrica. Questionou ao Prof. Paulo (assessor) se houve algum desdobramento desse incidente, ao 

que o Prof. Paulo respondeu que, depois da resposta da assessoria jurídica a este caso, não houve discussões 

sobre o assunto. O Prof. Ricardo se dispôs a intermediar o contato com o CREA, caso isso se faça necessário. 

Encerradas as intervenções dos membros, o Prof. Raul retomou a palavra para fazer suas considerações finais, 

salientando que, segundo o levantamento ora sendo realizado por sua gestão, apesar das dificuldades 

enfrentadas, cerca de 80% das empresas juniores da UNESP apresentam situação regular de suas atividades. 

Parabenizou e agradeceu a contribuição dos conselheiros e manifestou a percepção de que, conforme 

sinalizam as próprias falas dos membros, há necessidade de aprimoramento da Portaria que regulamenta as 

empresas juniores. Reiterou a possibilidade de apoio da Federação das Empresas Juniores, citando que a 

própria Federação dispõe de um sistema de assessoria contábil, e que a UNICAMP realiza a prestação de 

contas da parte contábil de suas empresas via a própria Federação. Portanto, sua equipe entrará em contato 

com a UNICAMP para conhecer sua experiência de parceria com a Federação das Empresas Juniores e que isso 

talvez possa ser um caminho para a PROEX ajudar as empresas no balanço financeiro, bem como a análise dos 

processos pela CCEC. Ressaltou ainda a importâncias da troca de experiências e, em resposta à fala do Prof. 

Paulo Martinez, aventou a possibilidade da realização de um encontro das empresas juniores da UNESP, 

inclusive para se dar maior visibilidade às experiências exitosas. 

Nada mais tendo a se tratar, o Prof. Raul declarou encerrada a reunião. 

 

Relator: Prof. Dr. Nelson S. Bittencourt Jr (Representante docente da área de Ciências Biológicas) 


