
CCG
A CCG, Comissão Central  de
Graduação,  é um órgão
auxi l iar  do Conselho
Universitár io.  É composta
pelo Pró-Reitor de
Graduação,  por todos os
Coordenadores dos Cursos
de Graduação,  por
representantes discentes,  e
alguns convidados
permanentes.

DAC
A DAC, Diretor ia Acadêmica,
é o órgão central  da
Universidade responsável  por
coordenar,  p lanejar ,
organizar  as at iv idades da
administração acadêmica,
assessorar as Comissões
Centrais  de Ensino,  ju lgar
processos de discentes e
implantar programas e
projetos buscando a melhoria
da administração acadêmica.  
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CAROS E CARAS COLEGAS,

No terceiro número de nosso Bolet im,  trazemos uma
entrevista com o Professor Fernando Coelho,  Pró-
Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp.

Destacamos a real ização do Congresso de Permanência
Estudanti l ,  que confirmou sua quarta edição.  Somado a
isso divulgamos o Edital  para estudantes do processo
selet ivo das bolsas sociais .

Continuamos com o FAQ do processo de integração
extensão e ensino,  com especial  atenção às at iv idades
complementares.

Lembramos,  a inda,  que estamos com a campanha 
 outubro rosa,  mês de combate e prevenção ao câncer
de mama

Boa le itura!  
Equipe PRG

NESTA EDIÇÃO

Entrevista com a ProEC

Congressos estudantis

Integração Extensão Ensino

FOTO: ANTONIO SCARPINETTI

https://sites.google.com/unicamp.br/ccg/ccg/sobre
https://www.dac.unicamp.br/portal/
https://www.prg.unicamp.br/
https://www.unicamp.br/unicamp/
https://www.prg.unicamp.br/


FEIA 22
Vai até dia 24 a programação do 22o
Festival do Instituto de Artes. Com, ao
todo, 30 atividades diversas e
inteiramente gratuitas ao público, o
interesse do evento é abranger
programações que proporcionem
diálogo entre as linguagens e práticas
artísticas com os meios virtuais.

PROEC
A ProEC é a Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura da Unicamp, cuja missão é
coordenar e estimular atividades e
projetos de Extensão e Cultura que, por
meio do diálogo e da
multidisciplinaridade, tenham aplicação
em comunidades externas à
Universidade.

ITCP

O ITCP é a Incubadora
Tecnológica de Cooperat ivas
Populares.  É um programa de
Extensão da Unicamp, cr iado em
2001,  que desenvolve ações de
Educação Popular  a part ir  da
formação e apoio a grupos
populares autogest ionários,  ta is   
como cooperat ivas populares,
associações e grupos informais .

Prof  Fernando,  em sua opinião,  qual  é  a  importância  deste  processo,  que prevê
atividades extensionistas  na grade curr icular  dos  cursos  de graduação,  na
formação de nossos  estudantes?

POR UMA FORMAÇÃO CIDADÃ
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Se você está passando por isto,  não f ique só!  

Continuando a conversa sobre o processo de integração entre extensão e
ensino,  trazemos neste número uma conversa com o Professor Fernando
Coelho,  Pró-Reitor de Extensão e Cultura da Unicamp.

Ele impactará posit ivamente a formação de nossos
estudantes:  a  sua aproximação em at iv idades
envolvendo as diferentes comunidades da sociedade
civi l  mudará o paradigma com relação à compreensão
da real idade de nosso país .  Essas ações de extensão
associadas à formação curr icular  devem permit ir
aumentar o seu nível  de comprometimento socia l .  O
processo de curr icular ização permit irá que a
Universidade forme cidadãs e c idadãos mais
comprometidos com a sociedade brasi le ira de maneira
que possam uti l izar  os seus conhecimentos para
melhorar a condição socia l  do país .

Considerando a  tr íade Ensino-Pesquisa-Extensão,  de que modo é  possível
aproximar e  inser ir  a  Extensão no escopo tanto do Ensino quanto da Pesquisa,
sem que se  perca a  caracter íst ica  dialógica de ações  extramuros?

Essa inserção pode ser feita por meio deste processo de curr icular ização da
Extensão e por meio de ações inst itucionais  que induzam o envolvimento da
comunidade universitár ia  (docentes,  servidores e a lunos)  em at iv idades
extensionistas.  Editais  conjuntos envolvendo as diferentes Pró-Reitor ias podem
contr ibuir  para que a Extensão seja incorporada nas at iv idades da Universidade.
Um processo inst itucional  mais  robusto por meio de reconhecimento das
at iv idades de Extensão nos relatór ios de at iv idade docente e de pesquisador
também podem contr ibuir  para aumentar o envolvimento da comunidade.

Tendo assumido a  ProEC neste  ano e  em um momento del icado em nossas  v idas,
com a pandemia,  foi  possível  implementar  e  planejar  ações?  Quais?
A ProEC é um órgão da administração central  com grande capi lar idade em todas
as áreas da Universidade.  Nesses pr imeiros seis  meses de gestão,  a lém de nos
famil iar izar  com a estrutura administrat iva da Pró-reitor ia ,  foi  possível  real izar
vár ias ações.
Na área cultural  estamos nos aproximando da Secretar ia Municipal  de Cultura e
Turismo para at iv idades conjuntas para 2022.  Estamos nos aproximando da
Secretár ia de Cultura e Economia Sol idár ia do Estado de São Paulo com
objet ivo de aumentar a abrangência das nossas ações culturais .  Ações de
revita l ização das estruturas culturais  da ProEC estão sendo planejadas para
ocuparmos todos esses espaços com at iv idades envolvendo os membros das
comunidades interna e externa.  As obras de construção da estrutura do Museu
de Artes Visuais  da Unicamp devem ser retomadas em 2022,  o que permit irá a
Universidade real izar  exposições regulares do importante acervo desse Museu.
Ações para revita l izar  o Museu Exploratór io de Ciências da Unicamp também
estão planejadas.
A discussão de uma proposta de pol ít ica inst itucional  de esportes deve ser
inic iada em breve,  para que a ocupação do GMU envolva,  em futuro próximo,
at iv idades intensas com a comunidade da região metropol itana de Campinas.
Na parte da Extensão,  estamos trabalhando para ampl iar  a  integração da
Extecamp com a plataforma Coursera,  possibi l i tando universal izar  o acesso de
nossos alunos a todos os cursos EAD, mantidos nesta plataforma internacional .

"A Extensão é  um dos al icerces  de suporte  da univers idade,  sendo
responsável  pela  interação da Univers idade com a Sociedade,  permit indo
formular  soluções  compart i lhadas que contr ibuam para a  melhoria  da
qual idade de vida da comunidade,  da qual idade do Ensino e  da Pesquisa
real izada pela  Univers idade."

https://sites.google.com/unicamp.br/feia22/in%C3%ADcio
https://www.itcp.unicamp.br/


Está confirmada a real ização do IV Congresso de Projetos de Apoio à
Permanência de Estudantes de Graduação da Unicamp (PAPE-G) que
acontecerá de forma virtual  nos dias 14 e 15 de dezembro.
O congresso tem o objet ivo de divulgar e fomentar a ref lexão,  o
aprimoramento e a construção de conhecimento em torno dos projetos
inst itucionais  l igados às bolsas sociais .  E le visa oferecer oportunidade
de aprimorar a formação dos estudantes,  a  part ir  do processo de
construção e s istematização do conhecimento or iundo de suas
experiências nesses projetos.
O programa de bolsas é uma importante face da pol í t ica de
permanência e sucesso estudanti l  na Unicamp. As bolsas sociais  v isam
apoiar  a permanência e contr ibuir  com a qual idade da formação de
estudantes em seu pr imeiro curso de graduação.
Neste sentido,  o IV Congresso de PAPE-G, em sua versão virtual ,
pretende apresentar ,  sob o formato de pôsteres virtuais  e vídeos,  os
Projetos 2020 da Bolsa de Auxí l io-Social ,  Bolsa Auxí l io-Estudo e
Formação e Programa Aluno-Art ista ,  v inculados ao Serviço de Apoio ao
Estudante (SAE) e à Pró-Reitor ia de Graduação (PRG).
As inscr ições estão abertas até 15/12 pela plataforma Congresso SAE
2021 e o prazo para a submissão do resumo e vídeo é 04/11,  conforme
modelo e or ientações neste l ink.

SAE PUBLICA EDITAL PARA ESTUDANTES
O SAE publ icou em 05/10 o Edital  de seleção 2022 para o programa de
bolsas-auxí l io e benefíc ios estudantis .  O processo selet ivo de Bolsas
Auxí l io 2022 para estudantes de graduação e pós acontecerá de 18 de
outubro a 4 de novembro.
Assista o vídeo  SAE BOLSAS SOCIAIS 2022.
Acesse o Edital  SAE 02/2021.
Veja a publ icação completa no s ite do SAE.

IV CONGRESSO PERMANÊNCIA 

INDIQUE UM LIVRO
Para comemorar a Semana do
Livro e da Bibl ioteca,  o
Sistema de Bibl iotecas da
Unicamp (SBU) convida todas
e todos a gravarem um vídeo
de até 1 minuto indicando
um l ivro.
As instruções para part ic ipar
podem ser confer idas aqui .

Para conhecer a programação
completa,  confira o hotsite
do evento!
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IMAGENS: DIVULGAÇÃO / SAE

FORMAÇÃO DOCENTE

O Santander em parceria com a
SEMESP, ofertará mais de 600
bolsas de estudo com foco em
metodologias ativas de ensino para
docentes, gestores de universidades
e coordenadores/as de curso. A
Unicamp oferecerá 15 (quinze)
bolsa(s)-auxílio para participação no
programa. As inscrições ficam
abertas até 30/11.

https://www.prg.unicamp.br/moradia/
https://www.even3.com.br/congressosae21/
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/congresso/congresso-2021/orientacoes-2021
https://youtu.be/twuU-oljcwE
https://www.sae.unicamp.br/portal/images/Edital_SAE_BOLSAS_2022.pdf
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/3452-sae-divulga-edital-e-cronograma-do-processo-seletivo-das-bolsas-auxilio-2022
https://sites.google.com/unicamp.br/semanadolivrosbu/indique-um-livro?authuser=0
https://sites.google.com/unicamp.br/semanadolivrosbu
https://app.becas-santander.com/pt/program/metodologias2021


FAQ EXTEGRAD

COMO CONTAR AS HORAS DE
ATIVIDADES DISCENTES?

É muito comum que os diversos colet ivos estudantis  já  real izem
atividades junto a comunidades externas à universidade,  que 
 t ip icamente não são contabi l izadas em seu histór ico escolar .  A
proposta da discipl ina de Atividades Complementares de
Integração Ensino e Extensão é justamente registrar  ta is  horas.
Alguns cursos estão propondo abrir  uma sequência destas
discipl inas (de 1 a 4,  ou de 1 a 8,  por exemplo) ,  de modo a permit ir
a matr ícula em mais de um semestre.  Outros cursos preferem abrir
uma única discipl ina,  a  ser  cursada no últ imo ano do curso.  A
decisão cabe a cada coordenação,  dependendo do que for mais
adequado em termos logíst icos.  Do mesmo modo,  a decisão sobre
quais  at iv idades serão consideradas vai  depender da conversa
entre as coordenações de Graduação e Extensão da unidade.  Em
um primeiro momento a discussão será mais longa,  mas
possivelmente ela permit irá cr iar  uma l istagem de ações aceitas
que deve faci l i tar  a  logíst ica nos semestres seguintes.
Outra dica para os cursos que forem oferecer a discipl ina
semestralmente é que ela tenha um número razoável  de horas e
aceitar  cert i f icados obtidos somente no semestre corrente.

Quais atividades entram em Atividades
Complementares?
Essa decisão caberá às coordenações
de Graduação e de Extensão da
unidade, respeitando os diversos perfis
dos cursos.

Contato PRG: prg@unicamp.br

Participaram deste número
PRG: Laura Rifo,  Marcela Santander
ProEC: Marco Cremasco
CCG: Adai lton de Oliveira
EA2:  Arnaldo Pinto Jr ,  Gi ldo Girotto
SAE:  Adriane Pel issoni
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O Setor de Estágios e Empregos do Serviço de Apoio ao Estudante,
SAE,  real izou a l ive informativa no dia 27 de agosto,  "Tenho que
cadastrar  o Estágio Obrigatório!  E agora,  SAE?".
Neste vídeo,  apresenta-se as modal idades e condições de estágios
na Unicamp, bem como os procedimentos que estudantes de
graduação devem real izar  no Sistema de Estágios para cadastrar  os
estágios obrigatór ios,  ou seja ,  aqueles que fazem parte da grade
curr icular  de seus respectivos cursos.

Posso contar horas de prática
supervisionada ou de estágio
remunerado?
Sim, lembrando que a exigência de
documentação para o registro de tais
atividades fica sob a responsabilidade
da coordenação do curso.

Posso completar as horas exigidas de
extensão com esta disciplinas?
Não. A carga total de Atividades
Complementares deve ser de até 50%
do total de horas de Extensão.

FOTO: DIVULGAÇÃO / PROEC, EXPOSIÇÃO COLETIVO FOTOGRÁFICO

Atividades em projetos com bolsa BAS
podem ser consideradas?
Sim, desde que a mesma atividade não
seja contada mais de uma vez, e que o
projeto tenha caráter de extensão.

RODAS DE CONVERSA

No dia 21 de outubro, o EA2 traz Laís
Fraga, docente da FCA e diretora do
ITCP. A docente nos convida a pensar
coletivamente como elaborar um
projeto de extensão, as diferentes
abordagens e metodologias existentes
na perspectiva dialógica e como
integrar  extensão e ensino.

Este é um pré evento do Seminário
Inovações Curriculares 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=OZCXKBr2S-E&t=214s
https://www.ea2.unicamp.br/events/event/rodas-de-conversa-curriculo-e-projetos-interdisciplinares-iii/
https://www.ea2.unicamp.br/events/event/rodas-de-conversa-curriculo-e-projetos-interdisciplinares-iii/
https://eventos.congresse.me/inovacoes2021

