
Relato da reunião da CCEC de 04/11/2020 

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

 

Inicialmente, a DD. Presidente da Câmara Central de Extensão Universitária e Cultura (CCEC) deu 

posse aos membros eleitos, docentes e servidores técnico-administrativos, além de membro indicado pelos 

Comitês de Atividades Culturais (CACs). 

Na Palavra da Presidência, foram dadas boas-vindas aos presentes, enfatizando-se que era a última 

reunião ordinária em função do término do mandato na PROEX. Informou também que em função de atrasos 

na entrega de alguns Relatórios de Empresas Juniores da UNESP foi prorrogado o prazo para 30/11/2020, 

sendo necessária a marcação de uma reunião extraordinária para o mês de dezembro. A Presidente falou sobre 

realizações da gestão na PROEX destacando: a criação do Módulo de Cadastro de Prestação de Serviços, a 

integração do SISPROEX ao Sistema de Convênios; a prorrogação por um ano do prazo de creditação da 

extensão universitária, de 12/2021 para 12/2022, em função da pandemia; a atuação no sentido da 

consolidação do princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; a busca de maior 

aproximação da universidade com a comunidade; a articulação das ações com as demais Pró-Reitorias e 

colegiados; a valorização da extensão universitária como atividade acadêmica; e o número significativo de 

investigações publicadas com base na extensão universitária e atividades culturais. Agradeceu à Reitoria pela 

oportunidade de participar da gestão da PROEX, à assessoria, aos funcionários, membros do colegiado e 

demais colaboradores. 

Por sua vez, a Assessoria da PROEX fez os agradecimentos de praxe; destacou iniciativas de 

atualização da legislação sobre a extensão universitária com referências às deliberações do Fórum de Pró-

Reitores de Extensão Universitária (FORPROEX), à fundamentação teórica e metodológica da atividade 

extensionista; a criação da Rede de Comitês de Ação Cultural (CACs); a atualização da política cultural da 

UNESP; a representação da rede de CACs nas CPEUCs e na CCEC; a atualização do Regimento da Extensão 

Universitária e Cultura, com implicações no Estatuto da UNESP; a importância das reflexões e debates nos 

Encontros de Cultura; a consolidação de importantes programas culturais; a execução dos editais para 

produção e circulação artístico-cultural; a atuação profícua dos Corais da UNESP e da Orquestra Acadêmica 

do IA; a instituição da Oficina Universidade e do Espaço Virtual; a participação nos Fóruns de Extensão 

Universitária; as ações de inclusão social; a discussão sobre as relações raciais, sociais e de inclusão na 

universidade; e, a reestruturação dos projetos de extensão universitária no sentido de maior integração com as 

demandas da sociedade. 

Na Palavra dos Conselheiros, alguns se apresentaram saudando os presentes e cumprimentando pelo 

trabalho desenvolvido na CCEC e na PROEX. 

Homologada a Ata da reunião anterior, passou-se à Ordem do Dia, inicialmente aprovando-se a 

inclusão do Relatório da Empresa Júnior de Guaratinguetá na pauta, sendo esta aprovada, sem prejuízo dos 

destaques. No item 1 aprovou-se o Calendário de Reuniões, com alterações. O item 2 foi retirado de pauta, 

após discussão inicial, para consulta prévia ao professor indicado pela Presidência para ocupar a função de 

Vice-Presidente da CCEC, devendo-se retomar a discussão na próxima reunião. Relativamente ao item 3, foi 

indicada a Profa. Dra. Elen Morales e a respectiva suplente (Profa. Dra. Elisângela Pavanello), eleitas pelo 

Chapão da ADUNESP, para representar a CCEC no CEPE. Na discussão preliminar do assunto, foi solicitado 

o esclarecimento sobre a fundamentação legal da necessidade de os(as) candidatos(as) serem da Área de 

Ciências Exatas conforme descrito na redação do item. O Secretário Geral da UNESP informou que era de 

bom alvitre que assim fosse haja vista a área de atuação dos representantes substituídos, mas reconheceu que 

de fato tal exigência não era expressa na composição do CEPE, a qual menciona apenas “representante 

indicado pela CCEC”. Foi aprovado o item 6 incluso na pauta e os demais itens não destacados.    

    


