Relato da 109ª Sessão Ordinária Câmara Central de Extensão
Universitária e Cultura (CCEC) em 3/11/2021
(Elaborado pelos representantes eleitos pelo “Chapão da Adunesp” junto à CCEC)
Posse de novos conselheiros do colegiado: Hector Luis Saint Pierre, Cristiane Rodrigues Pedroni e Raquel Regina
Duarte Moreira e de respectivos suplentes.

EXPEDIENTE
I – Discussão e votação da ata da sessão ordinária realizada em 17/06/2021 e da ata da Sessão Extraordinária conjunta da
Câmara Central de Graduação e Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura realizada no dia 27/07/2021.
Atas aprovadas por unanimidade.
II – Comunicações da Presidência
O Presidente da CCEC, Prof. Raul Borges Guimarães, cumprimentou os novos conselheiros empossados. Destacou a
realização do evento sobre Curricularização da Extensão na UNESP, com grande participação da comunidade. Informou sobre
a realização do IV Encontro de Cultura nos dias 03 e 04/11/2021.
Lembrou sobre o prazo para Cadastro de Projetos de Extensão Universitária (05/11/2021). Enfatizou a importância da
inserção de projetos por conta das futuras ações de Curricularização da extensão, além das perspectivas de alcance acadêmico
e social. Informou sobre repasse de 250 milhões de reais feito recentemente pelo Estado por conta da retomada das atividades
pós-pandemia e que parte desses recursos será canalizada para investimento em ações de permanência estudantil e bolsas de
extensão universitária. Destacou ações a serem desenvolvidas no apoio ao desenvolvimento de talentos na área cultural e
instituição de Bolsas de Ação Cultural para promoção da arte e da cultura. Por fim, falou sobre a aprovação da Portaria
regulamentando as Empresas Jr.
III – Comunicações dos Membros.
O conselheiro Hector Luis Saint Pierre destacou a importância dessas ações na área cultural, especialmente de grupos
de teatro, além da importância do trabalho nas Empresas Jr., afirmando ser favorável a recondução/reeleição de gestores com
trabalho bem avaliado.
A conselheira Raquel Regina Duarte Moreira também se manifestou sobre a importância de incentivo a grupos de
teatro e artistas de rua.
Conselheiro Willian Fernando Zambuzzi informou sobre a atuação da Orquestra Filarmônica de Botucatu.

ORDEM DO DIA
1.

Calendário de reuniões: aprovado por unanimidade.
A conselheira Elen Martines Morales indagou sobre a forma de desenvolvimento das atividades remotas e/ou
presenciais. Prof. Raul respondeu que a ideia é manter as atividades remotamente, mas havendo necessidade de eventuais
ajustes informaria ao colegiado com antecedência.
2.

Indicação de vice-presidente da CCEC: o conselheiro Willian Fernando Bambuzzi apresentou-se como candidato. Na
sequência, a conselheira Flávia de Almeida Lucas sugeriu o nome do conselheiro José Carlos Miguel, mas este
agradeceu a indicação da colega e declinou em função de compromissos já assumidos. Foi aprovada por unanimidade
a indicação do Prof. Willian Fernando Bambuzzi como Vice-Presidente do colegiado.

3.

Redes Temáticas de Extensão: Prof. Raul Borges Guimarães esclareceu sobre os Programas e a ideia de implantação
de Redes Temáticas de extensão.
O conselheiro José Carlos Miguel destacou a importância dessas ações, enfatizando a necessidade de maior
divulgação sobre os Programas da UNESP, registrando que isso poderá fomentar ações novas, além de possibilitar
iniciativas voltadas ao fomento, para além do que a UNESP pode oferecer, dado o alcance acadêmico de projetos
temáticos, por exemplo, na FAPESP. Destacou grandes temáticas que podem ser abordadas nessas redes, tais como o
analfabetismo, combate à miséria, políticas de empregabilidade etc.
A conselheira Elen Martines Morales cumprimentou a PROEC pelas ações, em função de implicações para a
Curricularização da extensão, questionou sobre questões de redação do texto e o financiamento das ações,
destacando a pertinência de redes de difusão científica como educação matemática, por exemplo.
Prof. Raul Borges Guimarães disse que vai melhorar a apresentação dessas ações na página da UNESP, que os
programas são detalhados na Resolução 75 (Regimento Geral da Extensão Universitária) e que o financiamento será
discutido no âmbito do PDI.

4.

Os itens 4 e 5 foram aprovados por unanimidade.

Sem mais a debater, o Sr. Presidente da CCEC encerrou os trabalhos, agradecendo a presença de todos(as).

