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CCG

A C C G, C o m i s s ã o C e n t r a l d e
Graduação,
é
um
órgão
auxiliar
do
Conselho
Universitário. É composta
pelo
Pró-Reitor
de
Graduação, por todos os
Coordenadores dos Cursos
de
Graduação,
por
representantes discentes, e
alguns
convidados
permanentes.

DAC

A D A C, D i r e t o r i a A c a d ê m i c a ,
é
o
órgão
central
da
Universidade responsável por
coordenar,
planejar,
organizar as atividades da
administração
acadêmica,
assessorar
as
Comissões
Centrais de Ensino, julgar
processos de discentes e
implantar
programas
e
projetos buscando a melhoria
da administração acadêmica.

CAROS E CARAS COLEGAS,
No terceiro número de nosso Boletim, trazemos uma
entrevista com o Professor Fernando Coelho, PróReitor de Extensão e Cultura da Unicamp.
Destacamos a realização do Congresso de Permanência
Estudantil, que confirmou sua quarta edição. Somado a
isso divulgamos o Edital para estudantes do processo
seletivo das bolsas sociais.
Continuamos com o FAQ do processo de integração
extensão e ensino, com especial atenção às atividades
complementares.
Lembramos, ainda, que estamos com a campanha
outubro rosa, mês de combate e prevenção ao câncer
de mama
Boa leitura!
Equipe PRG
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POR UMA FORMAÇÃO CIDADÃ
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.
Prof Fernando, em sua opinião, qual é a importância deste processo, que prevê
atividades extensionistas na grade curricular dos cursos de graduação, na
formação de nossos estudantes?
Ele impactará positivamente a formação de nossos
estudantes: a sua aproximação em atividades
envolvendo as diferentes comunidades da sociedade
civil mudará o paradigma com relação à compreensão
da realidade de nosso país. Essas ações de extensão
associadas à formação curricular devem permitir
aumentar o seu nível de comprometimento social. O
processo
de
curricularização
permitirá
que
a
Universidade
forme
cidadãs
e
cidadãos
mais
comprometidos com a sociedade brasileira de maneira
que possam utilizar os seus conhecimentos para
melhorar a condição social do país.
Considerando a tríade Ensino-Pesquisa-Extensão, de que modo é possível
aproximar e inserir a Extensão no escopo tanto do Ensino quanto da Pesquisa,
sem que se perca a característica dialógica de ações extramuros?
Essa inserção pode ser feita por meio deste processo de curricularização da
Extensão e por meio de ações institucionais que induzam o envolvimento da
comunidade universitária (docentes, servidores e alunos) em atividades
extensionistas. Editais conjuntos envolvendo as diferentes Pró-Reitorias podem
contribuir para que a Extensão seja incorporada nas atividades da Universidade.
Um processo institucional mais robusto por meio de reconhecimento das
atividades de Extensão nos relatórios de atividade docente e de pesquisador
também podem contribuir para aumentar o envolvimento da comunidade.

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.

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.

"A Extensão é um dos alicerces de suporte da universidade, sendo
responsável pela interação da Universidade com a Sociedade, permitindo
formular soluções compartilhadas que contribuam para a melhoria da
qualidade de vida da comunidade, da qualidade do Ensino e da Pesquisa
realizada pela Universidade."
Tendo assumido a ProEC neste ano e em um momento delicado em nossas vidas,
com a pandemia, foi possível implementar e planejar ações? Quais?
A ProEC é um órgão da administração central com grande capilaridade em todas
as áreas da Universidade. Nesses primeiros seis meses de gestão, além de nos
familiarizar com a estrutura administrativa da Pró-reitoria, foi possível realizar
várias ações.
Na área cultural estamos nos aproximando da Secretaria Municipal de Cultura e
Turismo para atividades conjuntas para 2022. Estamos nos aproximando da
Secretária de Cultura e Economia Solidária do Estado de São Paulo com
objetivo de aumentar a abrangência das nossas ações culturais. Ações de
revitalização das estruturas culturais da ProEC estão sendo planejadas para
ocuparmos todos esses espaços com atividades 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 permitirá a
Universidade realizar exposições regulares do importante acervo desse Museu.
Ações para revitalizar o Museu Exploratório de Ciências da Unicamp também
estão planejadas.
A discussão de uma proposta de política institucional de esportes deve ser
iniciada em breve, para que a ocupação do GMU envolva, em futuro próximo,
não
a t iSe
v i d a você
d e s i n t eestá
n s a s c opassando
m a c o m u n i d a dpor
e d a isto,
região m
e t r o pfique
o l i t a n a dsó!
e Campinas.
Na parte da Extensão, estamos trabalhando para ampliar a integração da
Extecamp com a plataforma Coursera, possibilitando universalizar o acesso de
nossos alunos a todos os cursos EAD, mantidos nesta plataforma internacional.

ITCP

O
ITCP
é
a
Incubadora
Tecnológica de Cooperativas
Populares. É um programa de
Extensão da Unicamp, criado em
2001, que desenvolve ações de
Educação Popular a partir da
formação e apoio a grupos
populares autogestionários, tais
como cooperativas populares,
associações e grupos informais.
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IV CONGRESSO PERMANÊNCIA
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.

INDIQUE UM LIVRO

Para comemorar a Semana do
Livro e da Biblioteca, o
Sistema de Bibliotecas da
Unicamp (SBU) convida todas
e todos a gravarem um vídeo
de até 1 minuto indicando
um livro.
As instruções para participar
podem ser conferidas aqui.

IMAGENS: DIVULGAÇÃO / SAE

Está confirmada a realização 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 objetivo de divulgar e fomentar a reflexão, o
aprimoramento e a construção de conhecimento em torno dos projetos
institucionais ligados às bolsas sociais. Ele visa oferecer oportunidade
de aprimorar a formação dos estudantes, a partir do processo de
construção e sistematização do conhecimento oriundo de suas
experiências nesses projetos.
O programa de bolsas é uma importante face da política de
permanência e sucesso estudantil na Unicamp. As bolsas sociais visam
apoiar a permanência e contribuir com a qualidade da formação de
estudantes em seu primeiro 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 Auxílio-Social, Bolsa Auxílio-Estudo e
Formação e Programa Aluno-Artista, vinculados ao Serviço de Apoio ao
Estudante (SAE) e à Pró-Reitoria de Graduação (PRG).
As inscrições 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 orientações neste link.

Para conhecer a programação
completa, confira o hotsite
do evento!

SAE PUBLICA EDITAL PARA ESTUDANTES
O SAE publicou em 05/10 o Edital de seleção 2022 para o programa de
bolsas-auxílio e benefícios estudantis. O processo seletivo de Bolsas
Auxílio 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 publicação completa no site do SAE.
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RODAS DE CONVERSA

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

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.
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COMO CONTAR AS HORAS DE
ATIVIDADES DISCENTES?
É muito comum que os diversos coletivos estudantis já realizem
atividades junto a comunidades externas à universidade, que
tipicamente não são contabilizadas em seu histórico escolar. A
proposta da disciplina de Atividades Complementares de
Integração Ensino e Extensão é justamente registrar tais horas.
Alguns cursos estão propondo abrir uma sequência destas
disciplinas (de 1 a 4, ou de 1 a 8, por exemplo), de modo a permitir
a matrícula em mais de um semestre. Outros cursos preferem abrir
uma única disciplina, a ser cursada no último ano do curso. A
decisão cabe a cada coordenação, dependendo do que for mais
adequado em termos logísticos. Do mesmo modo, a decisão sobre
quais atividades 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 permitirá criar uma listagem de ações aceitas
que deve facilitar a logística nos semestres seguintes.
Outra dica para os cursos que forem oferecer a disciplina
semestralmente é que ela tenha um número razoável de horas e
aceitar certificados obtidos somente no semestre corrente.

ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O Setor de Estágios e Empregos do Serviço de Apoio ao Estudante,
SAE, realizou a live informativa no dia 27 de agosto, "Tenho que
cadastrar o Estágio Obrigatório! E agora, SAE?".
Neste vídeo, apresenta-se as modalidades e condições de estágios
na Unicamp, bem como os procedimentos que estudantes de
graduação devem realizar no Sistema de Estágios para cadastrar os
estágios obrigatórios, ou seja, aqueles que fazem parte da grade
curricular de seus respectivos cursos.

Este é um pré evento do Seminário
Inovações Curriculares 2021.

FAQ EXTEGRAD

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

Contato PRG: prg@unicamp.br
Participaram deste número
PRG: Laura Rifo, Marcela Santander
ProEC: Marco Cremasco
CCG: Adailton de Oliveira
EA2: Arnaldo Pinto Jr, Gildo Girotto
SAE: Adriane Pelissoni

