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1. Introdução 

Este relatório trata das atividades da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PoEC, no 
período de abril de 2017 a abril de 2021, e foi realizada de forma coletiva com 
contribuições de todos os órgãos constituintes da ProEC. O texto apresenta ações 
executivas desempenhadas no período, reflexões e decisões norteadoras, tanto quanto 
descreve as atividades e principais projetos realizados. Nesta introdução traçaremos um 
breve histórico das ações executivas do início da gestão e suas consequentes ações 
estruturantes ocorridas ao longo do quadriênio, bem como mencionaremos os 
principais projetos e resultados obtidos, os quais serão apresentados com maior detalhe 
em suas seções específicas. 

O início da gestão se caracterizou por dois pontos fundamentais: 1. Levantamento e 
análise de toda legislação e normativas que tratavam da extensão e da cultura vigentes 
à época na Unicamp e também das ações de extensão e cultura existentes; 2. 
Reestruturação da pró-reitoria e a consequente mudança de PREAC para ProEC. 

Com relação ao primeiro ponto, ficou evidente a ausência de tratamento adequado 
sobre a extensão nos estatutos e regimentos da universidade. Diferentemente do que 
ocorria com o ensino e a pesquisa, a extensão não tinha no estatuto da universidade um 
capítulo específico, assim como possuía uma descrição falha e desconectada com todo 
o conceito de extensão universitária que vinha sendo discutido no âmbito nacional quer 
seja intra-universidade ou no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 
Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX.  

No campo da cultura, a universidade havia aprovado meses antes do início de nossa 
gestão a Política Cultural da Unicamp, e o mapeamento dos órgãos que lidavam com 
cultura mostrou a existência de vários órgãos com regimentos específicos e muitos deles 
subordinados diretamente ao gabinete do reitor.  

Nesse momento inicial ficou claro para nós que seria necessário realizar uma gestão 
que teria como prioridade o estabelecimento de ações estruturantes no campo da 
extensão e da cultura, ao mesmo tempo que daríamos continuidade aos projetos 
existentes expandindo e aprimorando-os. 

 Deste modo, traçamos um plano de ação para discutir extensão e cultura com nossa 
comunidade interna. A equipe da ProEC realizou visitas a todas as unidades de ensino e 
pesquisa, nas quais eram apresentados conceitos e materiais sobre extensão e cultura 
no âmbito das universidades. Nossa intenção também foi dar conhecimento dos 
diversos conceitos de extensão universitária que universidades de renome internacional 
utilizam em suas missões e projetos institucionais – conceitos nacionais como as 
definições do FORPROEX, no âmbito internacional regional como da Comissão 
Permanente de Extensão da Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM)1, 

 
1 AUGM é uma rede de universidades públicas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 
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conceitos de universidades europeias e norte-americanas como o Manual de Valência, 
o conceito de civic mission e o de social engagement. 

Ao discutirmos cultura com a comunidade, apresentamos a visão da cultura como 
um dos eixos fundamentais na formação cidadã dos nossos estudantes e que possui 
atuação transversal passando pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão. Além disso, 
apresentamos princípios básicos dos direitos humanos e dos direitos culturais 
específicos, entendendo que a cultura dentro do ambiente universitário, se organizada 
sob uma política institucional específica, pode ser conscientemente um fator potente de 
transformação social e de interferência na melhoria da qualidade de vida de nossa 
sociedade. 

As visitas foram acompanhadas de um primeiro mapeamento das ações de extensão 
e cultura das unidades. O segundo passo foi levar a discussão para as câmaras 
institucionais, nesse caso o CONEX, onde os coordenadores de extensão comandaram 
as discussões em suas unidades e geraram conjuntamente uma proposta de alteração 
do estatuto e do regimento da universidade. Após dois anos de discussão com nossa 
comunidade, essa proposta foi discutida previamente pela ProEC com todos os 
membros do CONSU e em seguida aprovada em reunião do conselho.  

Com relação ao segundo ponto, a então Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários (PREAC), logo no início da atual gestão, passou por uma reestruturação 
organizacional tantos nos seus processos de trabalho quanto nas suas relações 
hierárquicas. Após uma análise que durou um trimestre, um novo desenho de 
organograma pôde ser implementado e uma nova nomenclatura foi aprovada pelas 
instâncias superiores da Universidade, passando a denominar-se Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura – ProEC.  

Os principais requisitos que embasaram esse trabalho que culminou em uma nova 
certificação do órgão foram: 
1. A PREAC, Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, deveria incorporar na 
sua estrutura uma unidade organizacional específica para a área de cultura, com a 
mesma importância e visibilidade da extensão; 
2. Os principais processos de apoio e suporte às áreas fins, inerentes à pró-reitoria, na 
medida do possível, deveriam ser centralizadas em unidades organizacionais que 
atendessem a todos os seus órgãos; 
3. A PREAC deveria receber algumas novas unidades organizacionais e programas que 
estavam vinculadas à reitoria, a saber: Museu de Artes Visuais, Museu Exploratório de 
Ciências, Fóruns Permanentes e Programa UniversIDADE; 
4. O controle de despesas de natureza orçamentária deveria estar na pró-reitoria sendo 
que a realização das despesas deveria ser descentralizada de forma seletiva e criteriosa. 
O mesmo deveria ocorrer com recursos de natureza extra-orçamentários; 
5. A reestruturação deveria ser orientada por realinhamento dos cargos de direção e 
gestão e suas respectivas gratificações de representação, tanto no aspecto de valores 
quanto na quantidade, para se espelhassem com as outras pró-reitorias da Unicamp. 
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6. Racionalização, otimização da estrutura organizacional e dos processos de trabalho. 
Diante dessas premissas estabelecidas foi desenhada e proposta uma estrutura 

organizacional que atendesse da melhor forma, levando-se em consideração os 
processos de trabalho existentes, os novos processos a serem incorporados, a 
infraestrutura física (equipamentos e predial), o perfil técnico e gerencial do quadro de 
pessoal e a cultura laboral anteriormente existente na PREAC.  

Segue abaixo, o organograma proposto, aprovado e certificado que incluiu a 
mudança do nome da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PREAC) para 
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (ProEC). O funcionamento da ProEC nesse novo 
modelo, propiciou uma série de pontos positivos. A descrição detalhada se encontra na 
seção Anexos deste documento. 

 



 



 
A pró-reitoria não possuía uma dotação própria, assim como os diversos órgãos que 

passaram a compor a ProEC. Entendendo ser fundamental para a organização e sucesso 
dos projetos a serem desenvolvidos pela ProEC, foi realizado um estudo no segundo 
semestre de 2017, envolvendo todos os órgãos da pró-reitoria, que culminou na 
proposta orçamentária do órgão que foi aprovada dentro da peça orçamentária da 
universidade para o ano de 2018, sendo esse procedimento adotado desde então. Deste 
modo, a “orçamentalização” da ProEC permitiu um planejamento adequado e o 
estabelecimento de metas anuais tangíveis.  

O mapeamento das ações de extensão serviu de base para traçar diversos objetivos 
estratégicos, entre eles o de reconhecimento e valorização das ações de extensão em 
nossa comunidade. Nesse aspecto ressaltamos algumas das ações estruturantes 
implementadas: a criação das Bolsas de Extensão; a criação do Prêmio de Extensão; a 
reformulação e expansão de novas modalidades de Editais de Extensão; a criação da 
Revista Internacional de Extensão da UNICAMP; a criação do Banco de Ações de 
Extensão – BAE; criação das Gratificações de Representação para Coordenadores de 
Extensão e para Secretários de Extensão nas unidades; o fortalecimento de Programas 
Institucionais de Extensão já existentes como a ITCP – Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares, os Cursinhos Populares e o Programa UniversIDADE. 

O ensino desenvolvido no âmbito da extensão na ProEC, fica centrado na Escola de 
Extensão – Extecamp. No período, várias ações foram implementadas das quais 
destacamos: a ampliação de ferramentas de gestão, implantação da modalidade cursos 
on-line e cursos de oferecimento contínuo, a inserção em redes internacionais e a 
resolução de demandas jurídicas referentes aos cursos de especialização modalidade 
extensão. O volume de recursos extra-orçamentários obteve um constante crescimento 
anual, com exceção para o ano de 2020, período da pandemia. A média de recursos 
extra-orçamentários de contratos e serviços de extensão também se mostrou constante 
durante todo o período. 

A ProEC estabeleceu Editais de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais e promoveu 
uma extensa agenda de ações e eventos culturais durante a gestão por meio dos 
diversos órgãos que integram a Diretoria de Cultura – Dcult. Estabelecemos alguns 
projetos estratégicos nessa gestão que se nortearam por algumas diretrizes: 1. 
Estabelecer um diálogo com as culturas dos povos da América Latina e do Caribe; 2. 
Estabelecer um diálogo com os saberes ancestrais; 3. Estabelecer um diálogo com os 
agentes culturais da periferia de Campinas; 4. Estabelecer um programa amplo de 
cultura direcionado aos funcionários da Unicamp. Dentre esses projetos destacamos o 
projeto Otras Latinoaméricas, o projeto Casa dos Saberes Ancestrais e o projeto 
Funciona Cultura. 

A nova diretriz estabelecida com relação às comissões decisórias e ao banco de 
pareceristas dos editais da ProEC, que passou a envolver exclusivamente representantes 
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indicados das unidades, qualificou e institucionalizou o processo de escolha dos 
projetos. 

Nessa gestão estabelecemos a comunicação como um dos fatores estratégicos para 
a difusão, tanto interna como externa, das diversas ações de extensão e cultura 
desenvolvidas em nossa comunidade. A Diretoria de Comunicação – DCom estabeleceu 
programas de sucesso como o projeto Extensão 48 e o OcupaExtensão. Além disso, a 
DCom estabeleceu uma comunicação ativa nas plataformas digitais como Facebook, 
Youtube e Instagram, tanto quanto veiculou matérias em jornais e websites internos e 
externos da nossa comunidade. A identidade visual da ProEC é outro aspecto importante 
dentro das ações desempenhadas durante a gestão. O website da ProEC foi totalmente 
reformulado e incluiu a criação e, em alguns casos, a atualização, dos logotipos de todos 
os órgãos da ProEC. Ação essa que foi desenvolvida pela DTIC / ProEC. 

Os conselhos estabelecidos de extensão e cultura foram reformulados nessa gestão. 
No caso da extensão, o conselho não possuía membros representantes externos, 
representantes dos discentes e representantes dos funcionários. Fato que é 
completamente contrário aos conceitos da extensão universitária. Foi proposta a 
criação de um conselho executivo de extensão e uma Comissão Central de Extensão, 
semelhante às câmaras de Graduação e Pós-Graduação, ligada diretamente ao CONSU. 
No caso da cultura, o CONDEC foi ampliado para incluir membros externos da sociedade 
sendo criado o CONCULT. Deste modo, conseguimos aprovar câmaras que permitirão 
uma participação mais efetiva da sociedade na definição de políticas e ações 
desenvolvidas no campo da extensão e da cultura. Normas e procedimentos foram 
estabelecidos desde o âmbito da administração superior e conselhos, para adequação 
Estatutária e Regimental, tendo sido criado o Conselho Executivo de Extensão – 
CONEXT  (Deliberação CEPE-A-015/2020, de 03/11/2020), a Comissão Central de 
Extensão – CCE (instituída como Comissão Permanente do Conselho Universitário, 
Deliberação CONSU-A-053/2020, de 24/11/2020), assim como foi aprovado um novo 
Regimento Geral dos Cursos de Extensão (Deliberação CEPE-A-023/2020, de 
01/12/2020) e a adequação do Regimento Interno da Escola de Extensão, chegando até 
os níveis operacionais das áreas envolvidas. Foi instituído também uma deliberação GR 
que trata especificamente dos Pagamentos na Área de Extensão. 

A atuação da ProEC no âmbito externo foi intenso no quadriênio. A ProEC foi 
propositora da criação do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas do Estado de São Paulo, que realizou reuniões para traçar ações em comum e 
atuou junto à FAPESP na tentativa de criação de um fundo estadual para fomento das 
ações de extensão. A ProEC desenvolveu o sistema de registro de ações de extensão 
compartilhado entre essas instituições integrantes do Fórum. No âmbito do FORPROEX, 
tanto nacional como da região Sudeste, a ProEC foi sempre atuante tendo presidido o 
comitê de cultura do FORPROEX, ano 2017-2018, e participado como membro do comitê 
de financiamento da extensão do FORPROEX, ano 2018-2019. A ProEC foi ativa no 
processo de aprovação da normativa que trata da curricularização da extensão junto ao 
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CNE, tendo participado dos fóruns de formulação da lei, bem como esteve presente na 
audiência promovida pelo CNE realizada no MEC em Brasília. 

Na região de Campinas, a ProEC atuou junto à AGEMCAMP, bem como diretamente 
nas secretarias de cultura, turismo e desenvolvimento dos municípios da região 
metropolitana de Campinas e das cidades onde a Unicamp tem campi: Piracicaba e 
Limeira. Foram estabelecidos nesse período convênios importantes como o do SESC-São 
Paulo, o Instituto Moreira Salles, o Memorial da América Latina e com a Campinas Decor, 
que permitiu a reforma da sede da Fazenda Argentina. No campo internacional a ProEC 
foi membro atuante da Comissão Permanente de Extensão da AUGM, tendo promovido 
e atuado em diversos eventos no quadriênio. Foi membro fundador da Cátedra de 
Direitos Humanos da AUGM tendo sido a primeira universidade sede da cátedra. A 
equipe da ProEC realizou visitas em diversas universidades referenciais no campo da 
extensão como: University of Oxford, University of Cambridge, Yale University, Harvard 
University, University of Cardiff, University of London, Brown University e Tufts 
University; ações que proporcionaram a inserção da Unicamp na Rede Internacional 
Taillores de Universidades (Talloires Network of Engaged Universities2) na qual 
participam importantes universidades do mundo todo.  

Concluindo essa parte introdutória do relatório, cito duas iniciativas que foram 
realizadas desde o início da gestão, mas que nessa caminhada ainda há muitos passos 
em movimento... São elas: a Curricularização da Extensão que foi o primeiro tema que 
levamos para debate junto à Pró-Reitoria de Graduação, ainda em 2017, e que no 
momento se encontra ainda em discussão na comunidade; e a criação do Escritório de 
Projetos, ação essa pensada para servir de interface entre a sociedade e a universidade, 
criando oportunidades de atuação e inserção no território. O Escritório foi pensado para 
ser articulado e coordenado conjuntamente por ProEC, PRP e Inova. 

Esse quadriênio, no qual essa gestão ocorreu, ficou marcado não somente pela crise 
econômica e política enfrentada no país, pelo ataque às universidades públicas 
brasileiras, mas também pela pandemia que se arrasta há mais de ano. A atividade de 
extensão realizada na Unicamp nesse período foi exemplar, dando respostas às 
demandas da sociedade de maneira urgente e efetiva, como vimos recentemente nas 
diversas ações realizadas durante a pandemia.  

Deste modo, voltamos a lembrar o leitor deste relatório dos três eixos fundamentais 
que orientaram nossa gestão na ProEC: 1. Realizar ações estruturantes que permitam 
no futuro o desenvolvimento pleno das atividades de extensão e cultura em nossa 
universidade; 2. Valorizar e reconhecer as atividades de extensão e cultura em todos os 
níveis de ação da atividade fim universitária, como também na carreira profissional e 
acadêmica de seus agentes; 3. Avaliar de forma sistemática as atividades de extensão e 
cultura.  

 
2 Website dos membros da rede https://talloiresnetwork.tufts.edu/talloires-network-engaged-
members/  
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Com base nisso, passamos a descrever nas próximas seções os projetos realizados 
em cada um dos setores e órgãos constituintes da ProEC. 
 
 
2. Iniciativas centrais em Extensão 

Nesta seção descrevemos a definição e diretrizes de extensão usadas pela Unicamp, 
além das principais iniciativas criadas pela ProEC a fim de fortalecer, reconhecer, apoiar 
a extensão universitária na e pela Unicamp. 

De acordo com os estatutos da Unicamp (2020, artigos de 43-A a 43-E), “a extensão 
na Universidade é regida pelo princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, sendo conceituada como a prática acadêmica que promove 
a interação transformadora entre Universidade e os demais atores da sociedade.” 

São ações de extensão: cursos, eventos, prestação de serviços, programas ou 
projetos. Essas ações, planejadas e executadas pelos Institutos e pelas Faculdades, 
devem ser uma “construção coletiva entre universidade e sociedade baseadas em 
desafios ambientais, culturais, educacionais e socioeconômicos da sociedade, podendo 
ter como parceiros instituições públicas ou privadas”. (UNICAMP, 2020, artigo-D).   

Como membro ativo dos Fóruns dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras, a Unicamp segue seu conceito e diretrizes. Sendo os mesmos 
descritos nas duas seções a seguir. 

 
“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo 
interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a 
interação transformadora entre Universidade e outros setores da 
sociedade”. (Forproex, 2012, p.16) 
 

O escopo da extensão é “um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico 
e político, por meio do qual se promove uma interação que transforma não apenas a 
Universidade, mas também os setores sociais com os quais ela interage” (Forproex, 
2012, p.16). Mas extensão também é uma prática acadêmica que deve se apresentar 
indissociável com o Ensino e a Pesquisa a fim de promover e garantir “valores 
democráticos, da equidade e do desenvolvimento da sociedade em suas dimensões 
humana, ética, econômica, cultural, social.” (Forproex, 2012, p.17) 

Podemos entender a extensão segundo o nível de complexidade da interação da 
Universidade com a Sociedade. Assim, de acordo com Brasil (2018) e Silva e Speller 
(1999), pode-se dividir a concepção da extensão em três tipos: assistencialista, 
processual e crítica.  

• Concepção tradicional/assistencialista: caracterizada pelo atendimento às 
demandas sociais por intermédio da prestação de serviços à comunidade. 
Isolada, não possui articulação com ensino e pesquisa e perspectiva dialógica e 
transformadora na sociedade. 
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• Concepção processual: extensão como articuladora de uma relação universidade 
e sociedade de maior qualidade, combatendo o puro assistencialismo, e entre 
ensino, pesquisa e extensão. Nessa concepção a interação é dialógica, 
transformadora e busca a transformação social. 

• Concepção crítica ou transformadora: A extensão está intimamente ligada a 
ensino e extensão, fazendo parte da identidade do ensino e pesquisa. E as 
demandas da sociedade trazem novos papéis e serviços para a universidade, 
bem como direciona o ensino e a pesquisa da mesma. 

 
Sempre que possível, recomenda-se ações de extensão do tipo transformadora 

e/ou processual, porém entendemos que um equilíbrio dessas três existe e é necessária 
na universidade. 

 
2.1. Apoio a extensão universitária 

Diversos apoios foram criados pela ProEC para fomentar e apoiar as ações de 
extensão das faculdades e institutos. A ProEC também apoia diretamente alguns 
Programas de extensão (ITCP, UniversIDADE, Cursinhos Populares, etc.) que são 
gerenciados pela Diretoria de Projetos da Diretoria de Extensão. Mais detalhes podem 
ser encontrados na seção Diretoria de Projetos. 
 
2.2. Reconhecimento da dedicação a extensão 
2.2.1. Prêmio 

Uma das iniciativas estratégicas da ProEC foi o estabelecimento do Prêmio ProEC 
de Extensão Universitária que tem o objetivo de reconhecer a dedicação e contribuição 
dos docentes da Unicamp para a extensão universitária como interação dialógica e 
transformadora entre a Universidade e os demais setores da sociedade. 

Às unidades de ensino e pesquisa ficou a responsabilidade de selecionar o docente 
contemplado de acordo com seu entendimento da sua contribuição do mesmo para as 
ações de extensão para a unidade, universidade e sociedade como um todo. Para apoiar 
as unidades foi criado e disponibilizado um Guia que contém os principais conceitos e 
diretrizes sobre extensão universitária. O guia pode ser encontrado no Anexo.  

Desde que foi implementado em 20193, 25 docentes foram premiados na Unicamp 
em unidades das diferentes áreas do conhecimento e com atuações em várias ações de 
extensão. No quadro a seguir listamos os agraciados nos anos de 2019 e 2020 por 
Unidade. Vale lembrar que para nenhum desses prêmios houve pecúnia. 

 
Quadro 2.1. Docente agraciados com o prêmio de Extensão (2019-2020) 

2019 

Unidade Docente 
FCA  Prof. Dr. Luciano Allegretti Mercadante    

 
3 Prêmio de Extensão Universitária https://www.youtube.com/watch?v=RS6yBYDC-uo  
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FCM Profa. Dra. Silvia Maria Santiago 
FEAGRI  Prof. Dr. David de Carvalho   
FEC  Prof. Dr. Orlando Fontes Lima Júnior   
FEEC  Prof. Dr. Michel Daoud Yacoub   
FEF  Prof. Dr. Marco Antonio Coelho Bortoleto    
FOP Profa. Dra. Adriana de Jesus Soares   
FT  Profa. Dra. Lubienska Cristina Lucas Jaquiê Ribeiro   
IA  Prof. Dr. Edson do Prado Pfützenreuter   
IC  Prof. Dr. Edson Borin   
IE  Prof. Dr. Miguel Juan Bacic   
IFCH  Profa. Dra. Cristina Meneguello   
IG  Prof. Dr. Ruy de Quadros Carvalho   
IMECC  Profa. Dra. Laura Leticia Ramos Rifo  
IQ  Profa. Dra. Adriana Vitorino Rossi  

2020 

Unidade Docente 

FCA  Profa. Dra. Eliana De Toledo Ishibashi 
FE  Profa. Dra. Débora Mazza 
FEC  Prof. Dr. Paulo José Rocha de Albuquerque  
FEEC  Prof. Dr. João Marcos Travassos Romano 
FEF  Prof. Dr. José Irineu Gorla  
FEQ  Profa. Dra. Marisa Masumi Beppu 
IB  Profa. Dra. Antônia Cecília Zacagnini Amaral 
IG  Prof. Dr. Roberto Greco 
IMECC  Prof. Dr. João Frederico Da Costa Azevedo Meyer 
IQ  Prof. Dr. Fabio Augusto 

 
 
 

 
Figura 2.1.Profa. Lubienska Ribeiro (FT) recebe o prêmio das mãos do Prof. Fernando Hashimoto (edição 

2019) 
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2.3. Difusão do conhecimento sobre extensão universitária 
2.3.1. Grupo de estudos 

Desde 2018 um grupo de estudos sobre extensão universitária foi montado pela 
ProEC para discutir conceitos e práticas da extensão universitária. Esse grupo tem sido 
coordenado pela Profa. Muriel Gavira. Em 2020, o grupo foi formalizado e certificado 
pela Unicamp e consta do diretório de grupos de pesquisa. O grupo é o “Grupo de 
Estudos sobre Relações entre Universidade e Sociedade – UNICAMP” 
(http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/634986) e tem como líder a Dra. Simone Pallone 
e vice-líder a Profa. Muriel Gavira. 

Nesse grupo apresentaram e discutiram diferentes pesquisadores da Unicamp de 
diversas unidades e nível de pesquisa e diferentes práticas de extensão. Ao menos 30 
reuniões do grupo foram realizadas no período. Entre elas estão: 

 
Quadro 2.2. Reuniões do grupo de pesquisa e temas 

Apresentador/debatedor Tema/Título 

Dra. Ana Maria Gimenez (IG) A Terceira missão das universidades 
Dra. Simone Pallone (LabJor) Manual de Valência: Indicadores da Unicamp 
Gabriela Villen (Ascom/ ProEC) Apresentação da iniciativa CIVICS 
Giovanna Scheavolin (FCA) Extensão universitária: conceito e perspectivas na 

Unicamp 
Letícia Garcia (ITCP) Escuela de Verano 2019 – AUGM 
Luciana Dias Enactus - Campinas 
Marcus Lüders (ProEC) Discussão de textos sobre o conceito de Extensão 
Murilo Maxwell (FCA) Exemplos de integração Ensino e Extensão 
Prof. Dr. Luciano Mercadante (FCA) Apresentação do Projeto Rondon Unicamp 2018 
Prof. Dr. Rodolfo Pacagnella (FCM) A Extensão na Faculdade de Ciências Médicas 
Prof. Dr. Rubens Bedrikow (FCM) Programa de Extensão “Vila Paula” 
Prof. Dra. Muriel Gavira (FCA) Avaliação institucional – Extensão 2014-2018 
Prof. Dra. Muriel Gavira (FCA) Classificação Carnegie Engagement 
Tatiane Vietro (CTI) Laboratório Vivo 
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Figura 2.2. Cartaz-convite ao grupo de estudos 

Fonte: Elaborado por Muriel Gavira (2019) 

 
2.3.2. Pesquisa de iniciação científica 

Duas pesquisas de iniciação científica financiadas pelo PIBIC/CNPq foram 
conduzidas no âmbito do grupo de estudos. 

• Giovanna Scheavolin 
Projeto “Extensão universitária: conceito e perspectivas na Unicamp” 
Resultados: 1) Finalista entre os 3 melhores vídeos do concurso  "MINHA 
PESQUISA EM 180 SEGUNDOS" no IV Encontro Integrado de Pós-Graduação 
e Pesquisa & III Feira do Livro da Faculdade de Ciências Aplicadas da 
UNICAMP realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2020; 2)  Apresentação 
de trabalho "Extensão: conceito e perspectivas na Unicamp" no VII 
Congresso de Extensão e Cultura, da 6ª Semana Integrada de Inovação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão, realizado na UFPel  no período de 23 a 27 de 
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novembro de 2020; 3)  Apresentação de trabalho no XXVIII Congresso de 
Iniciação Científica da Unicamp, promovido pelas Pró-Reitorias de Pesquisa 
e de Graduação no período de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2020. 
 

• Isabelle Yazigi Leite 
Projeto “Estudo das ações de extensão realizadas por organizações 
estudantis da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp” 
Resultados: 1) Apresentação de trabalho no XXVIII Congresso de Iniciação 
Científica da Unicamp, promovido pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e de 
Graduação no período de 30 de novembro a 03 de dezembro de 2020.  

 

2.3.3. Produção Científica decorrente do grupo de pesquisa 
Segue uma lista com resumo das principais produções do grupo de estudos, sendo 

que outras 2 produções estão em processo de avaliação ou aguardando a realização da 
conferência. 

 
GAVIRA, Muriel; GIMENEZ, A. M. N.; BONACELLI, M. B. Proposta de um sistema de avaliação da 
integração ensino e extensão: um guia para universidades públicas brasileiras (Proposal for an 
evaluating system the integration of teaching and extension: a guide for brazilian public 
universities). Avaliação Revista da Avaliação da Educação Superior (Campinas), [S. l.], v. 25, p. 
395–415, 2020. Disponível em: https://doi.org/10.1590/S1414-40772020000200009  
Resumo: O Plano Nacional de Educação brasileiro-PNE (Lei nº 13.005/2014) determinou que as 
atividades de extensão universitária devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária 
curricular dos cursos de graduação. A regulamentação dessa norma ocorreu em 2018, por meio 
da Resolução CNE/CES nº 7 do Ministério da Educação (MEC). Esse movimento ficou conhecido 
como "curricularização da extensão". Entretanto, ao contrário do que ocorre no exterior, 
especialmente em países desenvolvidos, em que a inter-relação entre ensino e extensão já se 
encontra em estágio bastante avançado, no Brasil, essa relação não se dá com a mesma 
intensidade. Além disso, são escassos os estudos sobre indicadores e sistemas de avaliação da 
curricularização no Brasil. Em decorrência dessas constatações, este artigo tem como objetivo 
central propor um sistema de avaliação da integração ensino e extensão para as universidades 
públicas brasileiras. Assim, por meio de um amplo levantamento bibliográfico e documental no 
Brasil e no mundo, propomos um sistema de avaliação que considera sete passos e quatro 
conjuntos de indicadores, além de alguns pontos importantes a considerar na análise. 
 
GIMENEZ, A. M. N.; GAVIRA, M.O. et al. Avaliação da relação universidade-sociedade: o caso da 
Unicamp em perspectiva nacional e internacional. Revista Debates Sobre Innovación, [S. l.], v. 
3, n. 1, p. 1–14, 2019. Disponível em 
https://economiaeinnovacionuamx.org/revista/secciones/articulos/8    
Resumo: As instituições de educação superior (IES) têm sido pressionadas a desenvolver 
mecanismos mais eficientes e adequados à concretização da sua responsabilidade social, 
tornando-se mais transparentes e mais responsivas às diferentes demandas e necessidades da 
sociedade, especialmente quando financiadas com recursos públicos. A extensão universitária 
insere-se neste contexto com uma missão transformadora e indissociável do ensino e da 
pesquisa. No Brasil, a necessidade de internalização do conceito de extensão é urgente tanto 
para a sua curricularização (obrigatória por força de Lei Federal), como para a valorização 
acadêmica, o que justifica a presente pesquisa. Desse modo, o objetivo deste trabalho é analisar 
o sistema de avaliação da relação universidade-sociedade na Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), com foco na extensão universitária. Para uma perspectiva mais 
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abrangente desse sistema, o comparamos com outras duas iniciativas: o Manual de Valência e 
os Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU). Os resultados indicam que a 
Unicamp tem realizado esforços para promover a indissociabilidade entre as três missões 
(ensino, pesquisa e extensão), qualificar suas ações de extensão e aperfeiçoar o seu processo de 
avaliação institucional. Entretanto, alguns obstáculos ainda precisam ser superados, entre eles, 
a assimilação, pelas unidades de ensino e pesquisa, do conceito e das diretrizes da extensão. Os 
indicadores da avaliação institucional utilizados pela Unicamp estão alinhados, parcialmente, à 
proposta do Manual de Valência, se aproximando mais dos Indicadores Brasileiros de Extensão 
Universitária. 
 
GIMENEZ, A. M. N.; GAVIRA, Muriel; BONACELLI, M. B. M. Adaptation and future challenges for 
public universities in Brazil in the face of the covid-19 pandemic. [S. l.]: Guni Network, 2020. 
Disponível em: http://www.guninetwork.org/report/adaptation-and-future-challenges-public-
universities-brazil-face-covid-19-pandemic.  
The present work delves on the challenges that Brazilian public universities face during and after 
the post-COVID-19 world, taking as a starting point the complex shift to virtual classes, which 
kept approximately 700 thousand students (out of more than 1.1 million) without classes. We 
focus our attention on federal universities because they have a high level of representation and 
capillarity in Brazil and available online data. We consider official data from the Ministry of 
Education (MEC), in addition to the recent literature on the impacts of the pandemic. In: Higher 
Education after the Covid-19 Crisis: A GUNi initiative to build and share knowledge all over the 
world. Source: http://www.guninetwork.org/higher-education-after-covid-19 
 
GIMENEZ, A. M. N.; GAVIRA, Muriel; BONACELLI, M. B. Cultura e arte para construir resiliência: 
o papel da universidade pública em tempos de pandemia. Congresso Interdisciplinar De Direitos 
Humanos - INTERDH 2020, 29 a 31 de julho de 2020, Rio de Janeiro. Disponível em 
https://www.caedjus.com/interdh2020/   
Resumo: O objetivo desta pesquisa foi discutir o papel das universidades, especialmente neste 
momento de severa crise desencadeada pela Covid-19. Partiu-se do pressuposto de que 
determinadas instituições, como as universidades públicas, desempenham um papel de 
destaque na sociedade, especialmente no amparo ao seu entorno, às suas regiões. O conceito 
de instituição âncora auxilia no entendimento dessas instituições como potenciais geradoras de 
externalidades positivas, incluindo o reforço da capacidade de resiliência social em momento de 
crises, como o atual. São diferentes ações em curso na Unicamp, revelando o compromisso 
público da instituição a partir de contribuições mais diretas à sociedade, para além do ensino, 
da pesquisa e da extensão, colocando as suas capacidades físicas e de conhecimento a serviço 
da sociedade, em atenção a demandas e urgências desta. É possível sustentar que os editais aqui 
relatados, referentes a atividades culturais, demonstram que Unicamp está engajada tanto na 
promoção do direito humano de acesso à cultura, como também, no cumprimento dos objetivos 
da LDB, segundo os quais, as universidades devem estimular a criação cultural, bem como 
promover a sua divulgação e o seu amplo acesso. Ao possibilitar que a comunidade externa 
tenha a oportunidade de participar, não apenas como destinatária das ações, mas também 
como realizadora, a Unicamp também fomenta o protagonismo de suas comunidades e o 
trânsito de conhecimentos em uma via de mão dupla (de dentro para fora e de fora para dentro). 
 
2.3.4. Revista Internacional de Extensão da UNICAMP 

A Revista Internacional de Extensão da UNICAMP tem como missão a expansão, 
compartilhamento e atualização do conhecimento na área de relação universidade-
sociedade, em especial da extensão universitária. 
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A revista desempenha um papel fundamental na divulgação do conhecimento sobre 
extensão universitária. Tem um corpo editorial internacional e permite o envio de 
trabalhos de membros da comunidade. 

É uma revista acadêmica semestral online, de acesso gratuito, revisada por pares e 
coordenada e financiada pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC) da Universidade 
Estadual de Campinas (UNICAMP). 

A revista apresenta pesquisas científicas, reflexões, e práticas que emergem das 
ações de extensão de instituições de ensino superior nacionais e internacionais. Dessa 
forma, leva a expansão, compartilhamento e atualização do conhecimento na área de 
relação universidade-sociedade, em especial da extensão universitária. Isso inclui a 
apresentação, análise e discussão de temas como: 

• Competências organizacionais e profissionais para a colaboração universidade-
sociedade. 

• Comunicação de iniciativas e resultados das ações de extensão universitária. 
• Desafios, práticas, métodos e ferramentas de colaboração universidade-

sociedade. 
• Desenvolvimento de teoria para guiar a pesquisa e a prática da extensão 

universitária. 
• Engajamento comunitário e cívico. 
• Gestão da extensão universitária. 
• Impactos da extensão universitária na sociedade e na própria instituição de 

ensino superior. 
• Indicadores e certificações na área de extensão universitária. 
• Iniciativas inovadoras em extensão universitária. 
• Integração ensino-extensão, incluindo a curricularização da extensão e 

aprendizado de serviço. 
• Pesquisa-ação e pesquisa aberta e participativa. 
• Políticas públicas no campo da extensão universitária. 
• Questões contemporâneas da extensão universitária. 

 
Princípios Norteadores 

Essa revista segue os conceitos e diretrizes da extensão universitária do Fórum de 
Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX), como 
segue. Assim, a extensão universitária é aqui entendida como indissociada de ensino e 
pesquisa, sendo o “processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que 
promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da 
sociedade”. (Forproex, 2012, p.16)4  

 
4 FORPROEX. Política Nacional de Extensão Universitária. (2012). Manaus: Forproex. Disponível em: 
https://proex.ufsc.br/files/2016/04/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Extens%C3%A3o-Universit%C3%A1ria-e-book.pdf. 
Acesso em: 10 set. 2019. 
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Cinco diretrizes devem orientar as ações de Extensão Universitária, essas diretrizes 
são detalhadas a seguir segundo Forproex (2012): 

• Interação Dialógica 
• Interdisciplinariedade e Interprofissionalidade 
• Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão 
• Impacto na Formação do Estudante 
• Impacto e Transformação Social. 

 
Seções 

A Revista aceita submissões de cinco categorias, sendo que todos os artigos devem 
ser na temática e contribuir para o avanço do conhecimento na área da extensão 
universitária: 

• Artigos científicos (revisado pelo editor e dois revisores): artigos teóricos ou de 
estado da arte, artigos empíricos, modelos de análise, métodos e resultados de 
pesquisas na área de extensão, estudos qualitativos e quantitativos, etc. Esses 
artigos podem ser de amplo interesse e importância para a base de 
conhecimento, ou pode ser focado em algum tópico específico da extensão. (até 
3.000 palavras) 

• Práticas em extensão universitária (revisado pelo editor e um revisor): artigos 
descritivos sobre experiências inovadoras nas ações de extensão e seus 
resultados, tais como novos métodos, processos, programas, casos, práticas, 
desenvolvimento curricular, ferramentas, etc. (até 2.000 palavras) 

• Reflexões (revisado pelo editor e um revisor): opinião e análises instigantes, 
baseadas em dados ou literatura, sobre questões e perspectivas atuais da 
extensão universitária. (até 1.000 palavras) 

• Resenhas de livros ou monografias (revisado pelo editor e um revisor): 
resenhas críticas de livros e monografias acadêmicas recentes que tenham 
implicações teóricas, práticas ou políticas para a extensão universitária. (até 
1.000 palavras) 

 
As contribuições para a revista podem ser oriundas tanto de acadêmicos como 

profissionais e membros das comunidades parceiras. 
 

Periodicidade 
Semestral (2 números por ano) 
Os dois primeiros números da revista serão lançados no início de abril de 2021. 

 
Outras informações podem ser encontradas no site da revista: 

https://econtents.bc.unicamp.br/inpec/index.php/ijoce/about  
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Figura 2.3. Capa da revista (criação Wanderlei Fraiha Paré) 
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Figura 2.4. Capa da revista (criação Wanderlei Fraiha Paré) 

 

2.3.4.1.  Análise das primeiras submissões 
Nesta seção analisamos de forma breve os materiais submetidos para análise para 

os primeiros dois números. Foram submetidos 57 trabalhos de três países diferentes: 
Argentina, Brasil e Irlanda, com a maioria sendo do Brasil e em português. 

No quadro a seguir apresentamos o título do trabalho, a seção a qual foi submetido 
e o idioma. 

 
Quadro 2.3. Submissões da Revista 

Título do trabalho Seção Idioma 
Facilitação da avaliação do consumo de FODMAPs através de uma 
plataforma digital para nutricionistas 

Práticas em 
extensão  en 
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The hope while essential aspect in the chemical engineering approach Práticas em 
extensão  en 

Private sector engagement in the global refugee crisis Resenhas en 

Construir outros mundos possíveis: uma análise da experiência das 
oficinas de alfabetização popular no oeste de La Plata (Argentina) Artigos es 

A experiência da extensão universitária no processo formativo de 
professores  Artigos pt 

Arte, Literatura e Saúde: o Bate-Papo Literário como espaço de cuidados 
on-line em tempos isolamento social decorrente da Covid-19  Artigos pt 

Autogestão e sociedades sustentáveis Artigos pt 
Avaliação das práticas extensionistas da área de Libras como L2 para 
ouvintes Artigos pt 

Avaliação qualitativa de ações de extensão universitária em ocupação 
urbana Artigos pt 

Cidadania e patrimônio cultural na criação do geoparque da bacia do rio 
Corumbataí. Aportes socioculturais para o desenvolvimento econômico 
regional 

Artigos pt 

Cursinho Pré-vestibular Colmeia Artigos pt 

Desenvolvendo uma pedagogia socioambiental: pesquisa e ação 
associadas a barragens  Artigos pt 

Educação Popular em Pauta Artigos pt 

Extensão, Educação Ambiental e a Universidade:  Artigos pt 

Integração ensino-extensão: representações e atitudes sociais que levam 
adiante essas ações em um cursinho popular Artigos pt 

Interação entre Universidade e Comunidade: Artigos pt 

Julgamentos de gramaticalidade na pesquisa, no ensino e na extensão: Artigos pt 

O Trabalho no setor elétrico:  Artigos pt 

Os sentidos das práticas de extensão universitária em um curso do campo 
de públicas:  Artigos pt 

Popularizar a Ciência e enfrentar a pandemia Artigos pt 

Prevalência e fatores associados a traumatismos dentários em escolares 
brasileiros  Artigos pt 

Resiliência a desastres: um caminho praxiológico revolucionário Artigos pt 

Universidade e Sustentabilidade: Implantação do Sistema de Gestão 
Ambiental e Tecnologias para o Gerenciamento Socioambiental. Artigos pt 

Uso do brinquedo e o comportamento da criança em odontopediatria. Artigos pt 
Vinculação com o entorno socioeconômico a partir da integração ensino-
extensão:  Artigos pt 

“Terra sem Males”  Práticas em 
extensão  pt 

A extensão universitária e sua relação com a qualidade de vida de idosos 
vulneráveis amazônidas Daiane de Souza  

Práticas em 
extensão  pt 

A frustração em crianças com altas habilidades/superdotação Práticas em 
extensão  pt 

A Segurança Alimentar no Transporte de Refeições Prontas para 
Consumo 

Práticas em 
extensão  pt 

Ações para incentivo à leitura e a cultura na Biblioteca Central Cesar 
Lattes:  Projeto ‘Contarolando Histórias’ – do presencial ao virtual. 

Práticas em 
extensão  pt 
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AnimaFísica: A animação como ferramenta para a popularização da física Práticas em 
extensão  pt 

Arquitetura participativa como comunicação dialógica  Práticas em 
extensão  pt 

Câncer de mama: conhecendo, prevenindo e evitando recidivas Práticas em 
extensão  pt 

Como o educar com afeto nos afeta?  Práticas em 
extensão  pt 

Dança, Deficiência e seus Contextos: Práticas em 
extensão  pt 

Desafios para docente de projeto de extensão universitária em ocupação Práticas em 
extensão  pt 

Educação em Saúde Bucal na Escola em Tempos de Pandemia Práticas em 
extensão  pt 

Educação política e extensão universitária na Câmara Municipal de 
Campinas 

Práticas em 
extensão  pt 

Extensão e luta popular no Instituto de Economia da Unicamp  Práticas em 
extensão  pt 

Extensão universitária e formação: experiências assistenciais remotas em 
saúde mental 

Práticas em 
extensão  pt 

Formando jovens pesquisadores da periferia paulistana para a cidadania 
ativa 

Práticas em 
extensão  pt 

O  uso de técnicas anatômicas para o aperfeiçoamento do processo de 
ensino e aprendizagem em Anatomia    

Práticas em 
extensão  pt 

O O evento de extensão mais antigo da Unicamp Práticas em 
extensão  pt 

Oficinas de automaquiagem para mulheres com câncer: cosmetologia em 
prol da saúde 

Práticas em 
extensão  pt 

Oficinas de Musicalização: a importância da extensão na formação 
docente 

Práticas em 
extensão  pt 

PL 3762/2019 e a participação extensionista na regulamentação dos 
profissionais em biotecnologia 

Práticas em 
extensão  pt 

Planejamento e gestão estratégica de um grupo de incentivo ao 
aleitamento materno em tempos de covid-19. 

Práticas em 
extensão  pt 

Políticas Públicas e Migração Internacional Práticas em 
extensão  pt 

PRATICAS INTEGRATIVAS NA EXTENSAO DA FOP/UNICAMP Práticas em 
extensão  pt 

Promoção da Saúde: Experiência de Extensão Comunitária Integrada à 
Pós-Graduação 

Práticas em 
extensão  pt 

TOM Caderno de Ensaios da Universidade Federal do Paraná Práticas em 
extensão  pt 

A extensão universitária como dinamizadora do reconhecimento social Reflexões pt 
A personalização no Atendimento Ambulatorial de Nutrição: Um Estudo 
Reflexivo Reflexões pt 

Psicologia do Esporte e reflexões sobre a extensão universitária Reflexões pt 

Revisitando o subprojeto PIBID-História Unicamp 2018/2019 Reflexões pt 

A contribuição da nutrição hospitalar no prognóstico da COVID-19 Resenhas pt 

Evaluation’s Pediatric Care based on Perceptions of Maternal Care as 
Aggregator of Guidance in Pediatric Office Resenhas pt 

Fonte: base de dados da revista 
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Um pouco mais da metade das submissões foi de autores da própria Unicamp, como 

era de se esperar, mas tivemos também a participação de várias outras instituições de 
ensino superior nacionais e internacionais e até mesmo duas empresas privadas. Para 
uma primeira chamada consideramos que tivemos uma boa abrangência e um bom 
número de trabalhos. 
 

Tabela 2.1. Instituição do primeiro autor por tipo de material 
Universidade n. submissões válidas Participação 
UNICAMP 31 54.4% 
UFSC 5 8.8% 
UFBA 3 5.3% 
USP 2 3.5% 
Empresa privada 2 3.5% 
FJP 1 1.8% 
PUC-Minas 1 1.8% 
PUC-SP 1 1.8% 
UFC 1 1.8% 
UFES 1 1.8% 
UFP 1 1.8% 
UFPR 1 1.8% 
UNB 1 1.8% 
UNEB 1 1.8% 
UNESP 1 1.8% 
University College Dublin 1 1.8% 
UTPR 1 1.8% 
sem informação 2 3.5% 

 57  
Fonte: base de dados da revista 

 
Das submissões cerca de 40% foram artigos e 50% relatos de práticas de extensão 

universitária. 
 

Tabela 2.2. Instituição do primeiro autor por tipo de material 
Instituição Artigos Práticas em extensão  Reflexões Resenhas Total 
Empresa privada 1 1   2 
FJP 1    1 
PUC-Minas  1   1 
PUC-SP  1   1 
UFBA  1 1 1 3 
UFC  1   1 
UFES 1    1 
UFP  1   1 
UFPR 1    1 
UFSC  5   5 
UNB 1    1 
UNEB 1    1 
UNESP 1    1 
UNICAMP 13 14 3 1 31 
University College Dublin    1 1 
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USP 1 1   2 
UTPR  1   1 
sem informação 1 1   2 
Total 22 28 4 3 57 

Fonte: base de dados da revista 
 

Com relação as áreas do conhecimento, as mais relatadas foram as áreas de saúde 
e humanas e sociais (principalmente educação), mas também tivemos materiais da área 
de geociências, engenharia ambiental, artes, física, etc. 

Em resumo, para uma revista iniciando agora, tivemos um bom prestígio dos 
pesquisadores e os trabalhos selecionados para os dois números trazem trabalhos de 
qualidade e com variedade de temas. 

 
 

2.3.4.2. Participação da revista na Red de Revistas de Extensión AUGM 
(REDREU) 

A Revista Internacional de Extensão da UNICAMP passou a integrar em 2020 a Red 
de Revistas de Extensión AUGM (REDREU). A rede busca proporcionar um espaço de 
trabalho e discussão sobre oportunidades e desafios das revistas acadêmicas sobre 
extensão universitária. A rede tem como objetivo  

 
[...] incentivar las discusiones en torno a los desafíos y tensiones que 
atraviesan a las revistas periódicas en el mundo digital y en cuanto a 
los requerimientos de los índices internacionales, así como visibilizar y 
poner en valor la diversidad de publicaciones periódicas universitarias 
existentes en extensión universitaria. (REDREU, 2020)5  
 

Participam da rede editores de revistas de toda América Latina e também da África. 
A representante da Unicamp é a Prof. Muriel Gavira que também faz parte de um banco 
de revisores da rede.  

 

 
5 Website da REDREU http://grupomontevideo.org/sitio/noticias/augm-creo-espacio-regional-de-
trabajo-y-discusion-sobre-las-revistas-de-extension-universitaria/  
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Figura 2.5. REDREU 

 

 

2.3.5. Apoio a pesquisas sobre extensão universitária 
Uma iniciativa pioneira na área de pesquisa integrada a extensão foi o lançamento6 

do 1º Edital ProEC de Financiamento à Pesquisa sobre Extensão Universitária. 
Considerando a importância da relação universidade-sociedade e o papel da 

extensão universitária como intermediária dessa relação e considerando o conceito de 
extensão universitária do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras (FORPROEX, 2012, p.16), já mencionado anteriormente, o 1º Edital ProEC de 
Financiamento à Pesquisa sobre Extensão Universitária teve como objetivo adensar e 
avançar o conhecimento sobre as características, gestão, políticas e práticas da extensão 
universitária na Unicamp e no Brasil. 

O edital buscava propostas em temas como:  
• Competências institucionais e profissionais para a colaboração universidade-

sociedade. 
• Comunicação de ações e resultados da extensão universitária. 
• Desafios, métodos, práticas e ferramentas de colaboração universidade-

sociedade. 
• Desenvolvimento de teoria para guiar a pesquisa e a prática da extensão 

universitária. 
• Engajamento comunitário e cívico de estudantes e docentes. 
• Formas de fomento e valorização da extensão universitária. 
• Gestão estratégica e operacional da extensão universitária. 
• Impacto das ações de extensão universitária na sociedade e na própria 

instituição de ensino superior. 
 

6 Mais informações em https://www.proec.unicamp.br/noticias/edital-apoia-pesquisa-sobre-extensao-
universitaria e https://www.proec.unicamp.br/editais_acoes_ext_pesquisa  
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• Integração ensino-extensão. 
• Pesquisa-ação e pesquisa aberta e participativa. 
• Políticas públicas para a extensão universitária.  
 
Dessa forma, o edital contemplou 10 propostas de pesquisas sobre a extensão 

universitária sobre características, impactos, gestão, políticas e práticas da extensão 
universitária no Brasil e, particularmente, na Unicamp. O valor total do apoio financeiro 
dado pelo edital foi de R$ 96.850,00. 

As propostas foram apresentadas por docentes ou pesquisadores (carreira PQ) da 
Unicamp, na condição de coordenadores dos projetos, e tinham que conter:  

a) Resumo do projeto de pesquisa (em português ou inglês); 
b) Projeto de pesquisa em português ou inglês com no máximo 10 (dez) páginas, 

contemplando: (i) objetivos; (ii) relevância da proposta para a extensão 
universitária; (iii) resultados esperados; (iv) métodos; (v) plano de trabalho e 
cronograma; (vi) relação dos membros da equipe e suas respectivas contribuições; 
(vii) orçamento justificado da pesquisa. 

c) Súmula curricular (modelo FAPESP) dos participantes (máximo 2 páginas); 
d) Histórico escolar atualizado dos estudantes que participarão do projeto. 

 
Processo de Seleção 
As propostas foram analisadas por meio de processo competitivo de avaliação de 

mérito, considerando-se sua relevância e o potencial de contribuição para o estudo e 
divulgação científica da extensão universitária. Nesse primeiro edital 37 propostas 
foram submetidas ao edital. 

A avaliação foi feita em três etapas (Figura 2.6):  
1) Avaliação prévia do escopo da proposta com objetivo de se 

determinar se a proposta era um projeto de pesquisa que tinha como objetivo 
estudar a extensão de forma geral ou estudar uma ação de extensão (por 
exemplo, seu impacto). Nessa etapa foram excluídas 16 propostas que se 
configuravam como projeto de extensão (11 propostas) e projeto de pesquisa 
que não buscava estudar a extensão universitária (5 propostas). O número de 
propostas submetidas por unidade de ensino e pesquisa pode ser visualizado 
no Tabela 1. 

2) Avaliação da documentação enviada e das normas de formatação 
da proposta. Todas as 21 propostas foram aprovadas. 

3) Avaliação de mérito e adequação das propostas na qual foram 
usados os seguintes critérios para os quais o avaliador teria que dar notas de 
1 a 5, sendo 1 discordo totalmente e 5 concordo totalmente. É importante 
destacar que o item b tinha peso 3 e os itens c e d tinham peso dois na nota 
final da proposta. Na atribuição das propostas aos avaliadores evitou-se 
conflitos de interesse e se alocou-se avaliadores que não tinham relação com 
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os proponentes. 
a. Tem objetivos claros e bem delimitados 
b. Contribuirá significativamente para adensar e avançar o 

conhecimento sobre as características, gestão, políticas ou práticas da 
extensão universitária na Unicamp ou no Brasil 

c. Contribuirá para que a Universidade possa aperfeiçoar sua forma 
de entender, gerir, apoiar e valorizar a extensão universitária, bem como 
comunicar seus resultados e impactos  

d. É socialmente relevante do ponto de vista de seus objetivos e 
resultados esperados  

e. Apresenta fundamentação teórica adequada  
f. Apresenta métodos adequados aos objetivos propostos e está 

bem descrita  
g. Tem plano de trabalho e cronograma adequados aos objetivos  
h. Tem orçamento adequado aos objetivos da pesquisa  
i. Tem equipe adequada aos objetivos da pesquisa  
 

 
Figura 2.6. Etapas e resultados da Seleção 

Fonte: Elaborada com base no processo de avaliação 
 

 
Tabela 2.3. Número de propostas submetidas e aprovadas por unidade de ensino e pesquisa 

Unidades Total submetidas 

FCM 5 
FCA 3 
IA 3 
IB 3 
IFCH 3 
IG 3 
FEF 2 
FEnf 2 
FOP 2 
LABJOR/COCEN 2 
CLE/COCEN 1 
FCF 1 
FE 1 
FEAGRI 1 
IEL 1 
IFGW 1 
IMECC 1 
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IQ 1 
NICS/COCEN 1 
Total 37 

Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de submissão 

 

Adotou-se como critérios de desempate: 
1. Maior nota no critério "Contribuirá SIGNIFICATIVAMENTE para adensar e 

avançar o conhecimento sobre as características, gestão, políticas ou práticas da 
extensão universitária na Unicamp ou no Brasil”; 

2. Maior nota no critério “Contribuirá para que a Universidade possa 
aperfeiçoar sua forma de entender, gerir, apoiar e valorizar a extensão 
universitária, bem como comunicar seus resultados e impactos”  

3. Maior nota no critério “É socialmente relevante do ponto de vista de 
seus objetivos e resultados esperados” 

 
Após a análise de escopo, 21 propostas foram avaliadas e os dados aqui 

apresentados são resultado da avaliação dos pareceristas. Foram eles que classificaram 
os temas, escopo e tipo de impacto. O título de todas as propostas avaliadas está no 
Apêndice A. 

Os temas que mais interessavam ser estudados pelos proponentes podem ser 
observados no Tabela 2.4, variando bastante em objetivo. Entretanto, os temas 
relacionados a impacto, gestão e integração ensino-extensão se destacam. Esses dados 
são importantes para demonstrar o interesse de pesquisa dos docentes e pesquisadores 
que participaram do edital. 

 

Tabela 2.4. Temas de pesquisa das propostas pós análise de escopo 

Tema Número de 
propostas 
abordavam tema 

% de propostas 
abordavam tema 

Impacto das ações de extensão universitária na sociedade 13 26% 

Desafios, métodos, práticas e ferramentas de colaboração 
universidade-sociedade 

5 10% 

Impacto das ações de extensão universitária nos estudantes ou 
no ensino 

5 10% 

Pesquisa-ação e pesquisa aberta e participativa 5 10% 

Comunicação de ações e resultados da extensão universitária 4 8% 

Integração ensino-extensão. 4 8% 

Competências institucionais e profissionais para a colaboração 
universidade-sociedade 

3 6% 

Desenvolvimento de teoria para guiar a pesquisa e a prática da 
extensão universitária 

3 6% 

Gestão estratégica e operacional da extensão universitária 3 6% 

Impacto das ações de extensão universitária na instituição de 
ensino superior de forma geral 

2 4% 
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Engajamento comunitário e cívico de estudantes e docentes 1 2% 

Formas de fomento e valorização da extensão universitária. 1 2% 

Impacto das ações de extensão universitária na pesquisa docente 
ou discente 

1 2% 

TOTAL 50 100% 

Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

Estávamos avaliando também quantas propostas buscavam analisar a extensão 
universitária em geral e quantas buscavam analisar um caso específico ligado a uma ação 
de extensão ou se integração ensino e pesquisa (Tabela 2.5). Nota-se o domínio nos 
casos específicos que, na maioria dos casos, estão ligados a proponentes que já 
desenvolvem ações de extensão e que desejam estudar, por exemplo, os resultados, 
impactos da ação. 

 

Tabela 2.5. Abrangência da proposta 

Unidade  Proposta 

geral 

Proposta foca no estudo 

de uma ação de extensão 

Total 

CLE 1 
 

1 
FCA 1 2 3 
FCF 

 
1 1 

FCM 
 

2 2 
FE 2 

 
2 

FEAGRI 
 

1 1 
FEnf 

 
2 2 

FOP 
 

1 1 
IB 1 1 2 
IEL 

 
1 1 

IFCH 1 
 

1 
IFGW 

 
1 1 

IG 
 

1 1 
IQ 1 

 
1 

LABJOR/NUDECRI 
 

1 1 
Total 7 14 21 

Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

É importante também avaliar a participação de estudantes nas propostas (Tabela 
2.6.). Nesse caso percebemos que quase todas as propostas previam a participação de 
alunos de graduação e/ou pós-graduação. Tal fato é importante pois denota a formação 
de pesquisadores no campo da extensão universitária. Ainda, classificamos os estudos 
que previam avaliação de resultados e impactos por tipo de impacto, conforme a Figura 
2.7 a seguir. 
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Figura 2.7. Distribuição dos estudos avaliados por tipo de impacto estudado 

Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 
 

 

Tabela 2.6. Propostas que mencionam a participação de estudantes por Unidade 
Unidade Não 

mencionam 

graduação graduação e 

pós-grad. 

pós-

graduação 

CLE 1 
   

FCA 
  

1 2 
FCF 

  
1 

 

FCM 
  

2 
 

FE 1 
  

1 
FEAGRI 

  
1 

 

FEnf 
 

2 
  

FOP 
  

1 
 

IB 
  

2 
 

IEL 
  

1 
 

IFCH 
  

1 
 

IFGW 
  

1 
 

IG 
   

1 
IQ 

   
1 

LABJOR/NUDECRI 
  

1 
 

Total 2 2 12 5 
Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

Dessa forma, após apreciação pela Comissão de avaliação, 10 das 21 propostas 
foram selecionadas para serem financiadas pelo edital como aponta o Tabela 2.7. Cabe 
destacar que todas as propostas analisadas tinham como objetivo estudar a extensão 

33%

29%

19%

14%
5%

Impactos na Comunidade
interna E externa a
Universidade

A proposta não busca
avaliar impactos

Impactos na Comunidade
externa a Universidade

Impactos na gestão da
extensão ou do
relacionamento
universidade-sociedade
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universitária ou uma de suas ações, sendo propostas interessantes e importantes, mas 
que infelizmente, não puderam ser financiadas. 

 

Tabela 2.7. Propostas analisadas e contempladas por unidade de Ensino e Pesquisa 

Unidade Propostas após análise 
de escopo 

Propostas contempladas 
pelo edital 

CLE 1  
FCA 3 2 
FCF 1 1 
FCM 2 2 
FE 2 1 
FEAGRI 1  
FEnf 2  
FOP 1  
IB 2 1 
IEL 1 1 
IFCH 1  
IFGW 1  
IG 1 1 
IQ 1 1 
LABJOR/NUDECRI 1  
Total 21 10 

Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

As propostas selecionadas estão listadas em ordem de classificação na Tabela 2.8. 
Com relação a abrangência da pesquisa proposta (Tabela 2.9.), temos nas propostas 

selecionadas um equilíbrio maior entre temas mais gerais e temas mais específicos. 
 

Tabela 2.8. Propostas contempladas pelo edital 

Título da proposta de pesquisa Unidade Proponente 

2- Avaliação de programa de extensão em comunidade de 
ocupação a partir de indicadores 

FCM Rubens 
Bedrikow 

26- O lugar da extensão universitária na promoção de 
direitos linguísticos e políticas linguísticas para migrantes 
forçados: mapeamento e reflexões em torno das práticas 
extensionistas das instituições conveniadas à Cátedra Sérgio 
Vieira de Melo 

IEL Mônica 
Graciela 
Zoppi-Fontana  

8- Avaliação virtual da evolução clínica dos casos 
sintomáticos atendidos por teleorientação relacionados à 
pandemia de COVID-19 e do impacto pedagógico na 
comunidade de docentes e alunos participantes do projeto 
desenvolvido na UNICAMP 

FCM Gil Guerra 
Junior 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 36 

11- Uma análise da interação entre a Unicamp e as políticas 
públicas sob a perspectiva da extensão universitária 

FCA Milena Pavan 
Serafim 

27- Estudo sobre a práxis da Extensão Universitária na 
Unicamp: uma análise sobre as políticas públicas federais e 
estaduais e os projetos da instituição 

IB Ana de 
Medeiros Arnt 

18- Mapeamento e avaliação dos impactos internos e 
externos de projetos de extensão no âmbito da Universidade 
Estadual de Campinas 

IQ Gildo Girotto 
Junior 

4- A missão da universidade na perspectiva do curso de 
administração da Unicamp: uma experiência interdisciplinar 
e transversal com a comunidade 

FCA Cristiano 
Morini 

1- Cosmetologia em prol do envelhecimento com mais saúde 
e beleza: curso sobre formulações e avaliação do impacto 
das informações e do tipo de público atingido 

FCF Gislaine Ricci 
Leonardi 

28- Curricularização da extensão: práticas e perspectivas IG Roberto 
Grecco 

34- “Diálogos entre pesquisa, extensão e sociedade: A 
geração de Educadores Populares da década de 1960 no 
Brasil” 

FE Nima I 
Spigolon 

Fonte: elaborado com base nos dados do formulário de submissão 

 

 

Tabela 2.9. Abrangência da pesquisa 

Unidade Proposta geral Proposta foca no estudo 
de uma ação de extensão 

Total 

FCA 1 1 2 
FCF 

 
1 1 

FCM 
 

2 2 
FE 

 
1 1 

IB 1 
 

1 
IEL 

 
1 1 

IG 1 
 

1 
IQ 1 

 
1 

Total 4 6 10 
Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

No caso dos impactos (Tabela 2.10.) tem-se também um maior equilíbrio entre 
estudos de impacto e outros estudos como mapeamentos, contribuições para teoria, 
etc. 
 

Tabela 2.10. Objetivo dos estudos de impacto 
 

A proposta 
não busca 
avaliar 
impactos 

Impactos na 
Comunidade 
externa a 
Universidade 

Impactos na 
Comunidade 
interna E 
externa a 
Universidade 

Impactos na gestão 
da extensão ou do 
relacionamento 
universidade-
sociedade 

Total 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 37 

FCA 
 

1 
 

1 2 
FCF 

  
1 

 
1 

FCM 
  

2 
 

2 
FE 1 

   
1 

IB 1 
   

1 
IEL 1 

   
1 

IG 1 
   

1 
IQ 

  
1 

 
1 

Total 4 1 4 1 10 
Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

Com relação a participação de estudantes (Tabela 2.11), todas as propostas 
aprovadas preveem a sua participação e todas incluem estudantes de pós-graduação, 
reforçando a importância do edital para a formação de pesquisadores em extensão 
universitária. 

As propostas aprovadas também tiveram temas variados (Tabela 2.12), porém os 
temas relacionados a impacto, gestão e integração ensino-extensão se destacam. 

 

Tabela 2.11. Participação de estudantes prevista na pesquisa 
Unidade Graduação e pós-graduação Pós-graduação Total 

FCA 1 1 2 
FCF 1 

 
1 

FCM 2 
 

2 
FE 

 
1 1 

IB 1 
 

1 
IEL 1 

 
1 

IG 
 

1 1 
IQ 

 
1 1 

Total 6 4 10 
Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 

Tabela 2.12. Temas de pesquisa das propostas contempladas 
Tema citado Número de 

propostas 
abordavam 
tema 

% de 
propostas 
abordavam 
tema 

Impacto das ações de extensão universitária na sociedade 6 22% 
Competências institucionais e profissionais para a 
colaboração universidade-sociedade 

3 11% 

Desafios, métodos, práticas e ferramentas de colaboração 
universidade-sociedade 

3 11% 

Desenvolvimento de teoria para guiar a pesquisa e a 
prática da extensão universitária 

3 11% 

Comunicação de ações e resultados da extensão 
universitária 

2 7% 

Impacto das ações de extensão universitária nos 2 7% 
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estudantes ou no ensino 
Integração ensino-extensão. 2 7% 
Pesquisa-ação e pesquisa aberta e participativa. 2 7% 

Formas de fomento e valorização da extensão 
universitária. 

1 4% 

Gestão estratégica e operacional da extensão 
universitária 

1 4% 

Impacto das ações de extensão universitária na 
instituição de ensino superior de forma geral 

1 4% 

Impacto das ações de extensão universitária na pesquisa 
docente ou discente 

1 4% 

 TOTAL 27 100% 
Fonte: elaborada com base nos dados do formulário de avaliação 

 
 

A lista completa de propostas pode ser encontrada nos Anexos deste relatório. Para 
a avaliação das propostas contamos com uma Comissão Avaliadora de especialistas em 
extensão universitária. Foram eles: 

• Amauri Aguiar (Cotil/UNICAMP) 
• Ana Maria Gimenez (IG/UNICAMP) 
• Clauciana Schmidt Bueno de Moraes - Universidade Estadual Paulista (UNESP) 
• Laís Fraga (FCA/UNICAMP) 
• Marcus Lüders (PROEC) 
• Muriel Gavira (PROEC e FCA/UNICAMP) 

 
Equipe 
A gestão e acompanhamento dos projetos é realizado pela Diretoria de Projetos da 

ProEC. 
 

2.3.5.1. Webinar e reuniões com pesquisadores 
Em outubro e novembro de 2020 foram realizadas reuniões com os agraciados pelo 

edital onde foram estabelecidos os procedimentos de acompanhamento aos projetos. 
Assim, foi definido a realização de um webinar público com os projetos para apresentar 
as propostas e pensar em parcerias entre os pesquisadores. 
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Figura 2.8. Convite para o Webinar Pesquisa em Extensão Universitária 

Fonte: ProEC (2020) 

 
 

 

 
Figura 2.9. Parte dos apresentadores do Webinar Pesquisa em Extensão Universitária 

Fonte: ProEC (2020) 

 

2.3.6.  Eventos 
Além das reuniões do grupo de pesquisa e do Webinar de Pesquisa em Extensão, 

três eventos de divulgação e discussão da extensão foram apoiados ou realizados pela 
Proec. Dois eventos foram realizados pela Proec: 1) 1º Encontro para alinhamento e 
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integração sobre extensão e cultura universitárias da PROEC/UNICAMP7,8; 2) Seminário 
de Cultura e Extensão: Desafios da Cultura e da Extensão na Universidade. 

O 1º Encontro para alinhamento e integração sobre extensão e cultura 
universitárias da PROEC/UNICAMP foi realizado entre 23/10/2018 a 27/11/2018 e teve 
como público principal a própria equipe da ProEC de seus vários órgãos e diretorias. 

O evento buscava promover a integração corporativa entre os potenciais 
protagonistas das atividades de Extensão e Cultura na universidade, fomentando, desta 
maneira, maior interação entre todos os envolvidos e possibilitando a compreensão da 
importância do papel e da valorização das atividades da extensão e atuação do 
“extensionista” na Universidade e, especialmente, na sociedade. Além disso, o evento 
possibilitou a troca de experiências nas diversas atividades de extensão realizadas pelas 
Unidades bem como a identificação de oportunidades de atuação conjunta e eventuais 
desdobramentos para melhorias nos processos e atividades. 

Outro evento realizado foi o “Seminário de Cultura e Extensão: Desafios da Cultura 
e da Extensão na Universidade”9, união entre as áreas de Extensão e Cultura da ProEC, 
e está descrito na seção de Iniciativas Culturais. 

Um evento foi diretamente apoiado pela ProEC e também é fruto do grupo de 
pesquisa: “A relação universidade-sociedade no século XXI: desafios e perspectiva para 
a avaliação da Terceira Missão”10. O evento, realizado em 2019, foi organizado pelo 
Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT), em parceria com o 
Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (ProEC). 

O foco principal do seminário foi o debate em torno da avaliação da relação 
Universidade-Sociedade, considerando a construção de indicadores da Terceira Missão 
e as premissas da Universidade do Século XXI. 

 

 
7 Website com detalhes do 1º Encontro para alinhamento e integração sobre extensão e cultura 
universitárias da PROEC/UNICAMP: https://www.proec.unicamp.br/eventos/1o-encontro-para-
alinhamento-e-integracao-sobre-extensao-e-cultura-universitarias-da-proecunicamp  
8 Link para a palestra da Profa. Claudia Mayorga Borges (pró-reitora da UFMG) 
https://www.youtube.com/watch?v=eRul1uLk0CI  
9 Website com detalhes do Seminário de Cultura e Extensão 
https://www.proec.unicamp.br/eventos/seminario-de-cultura-e-extensao-desafios-da-cultura-e-da-
extensao-na-universidade  
10 https://doity.com.br/a-relacao-universidade-sociedade-no-seculo-xxi-desafios-e-perspectivas-para-a-
avaliaca-2019071211574  
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Figura 2.10. Duas das organizadoras do evento: Simone Pallone, do Labjor, e Ana Maria Gimenez, do 

Departamento de Política e Ciência Tecnológica do IG. 
 

Os vídeos gravados dos eventos citados podem ser encontrados na página da ProEC 
no YouTube, no link: 
 https://www.youtube.com/channel/UCJ6C8SnKVME8ig84MYNwq8g/videos 

Outro evento com participação da ProEC foram palestras e debates sobre a 
Integração Ensino e Extensão (curricularização) com a participação do Prof. Fernando 
Hashimoto e Prof. Muriel Gavira. 
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Figura 2.11. Convite dos eventos sobre Curricularização da Extensão na Unicamp 
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2.3.7. Visita a instituições internacionais 
A equipe da ProEC realizou visitas em diversas universidades referenciais no campo 

da extensão como: University of Oxford, University of Cambridge, Yale University, 
Harvard University, University of Cardiff e University of London. Uma viagem para 
estudo comparativo da gestão das ações de extensão foi realizada pela Profa. Dra. 
Muriel Gavira (assessora do ProEC) no período de 05 a 12 de outubro de 2019 com o 
objetivo de realizar visitas a universidades selecionadas nos Estados Unidos para 
realização de estudo comparativo da relação universidade sociedade e da gestão das 
ações de extensão dessas universidades. A partir desse levantamento, sugerir iniciativas 
e estratégias para a Pró-reitoria de Extensão e Cultura da Unicamp. 

Aqui apresentamos um breve relato das visitas que foram muito importantes para 
o delineamento de iniciativas da ProEC, inclusive proporcionou que convidássemos o 
Prof. Dr. David Weerts para editor da revista e a participação da Profa. Muriel em 
Comunidade de Práticas no âmbito do Campus Compact (geralmente exclusiva para 
filiados). Além disso, proporcionou a inserção da Unicamp na Rede Internacional 
Taillores de Universidades (Talloires Network of Engaged Universities11) na qual 
participam importantes universidades do mundo todo. Em Anexos, pode ser encontrada 
a carta de adesão da Unicamp. 

 
Universidades visitadas e atividades realizadas 

1. Conferência: 20th Annual Engagement Scholarship Consortium: Deepening Our 
Roots- Advancing Community Engagement 
 

Objetivo: Participação no Workshop pré-Conferência: “Leadership of 
Engagement 2019: An Engagement Academy Executive Seminar” 

Custo do workshop: US$185 (aprox. R$700) 
Data: 07 de outubro de 2019 
Website: https://engagementscholarship.org/conference/esc-2019-meeting  
Descrição: Designed for senior administrators and faculty responsible for 

building capacity for public engagement, this year the Engagement Scholarship 
Consortium will host the Engagement Academy to support leaders in developing a 
focused community engagement agenda. The content will include the latest in best 
practices and literatures on the subject of leadership in community engagement, as 
well as the skills needed to implement changes. Through case studies and analytical 
tools, participants will develop their ability to lead and "frame" engagement in a way 
that more effectively connects it to their institution's teaching, research, and service 
missions. 

The Engagement Academy instructors are: 
• Barbara A. Holland, Researcher and Consultant, Holland Consulting 

 
11 Website dos membros da rede https://talloiresnetwork.tufts.edu/talloires-network-engaged-
members/  
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• Lorilee R. Sandmann, Professor Emerita, Department of Lifelong Education, 
Administration, and Policy, University of Georgia 

• David J. Weerts, Associate Professor and Faculty Director, Office for Public 
Engagement, University of Minnesota, Twin Cities 
 

 

Figura 2.12. Crachá da participação 

 
Principais pontos: 
- extensão é um desafio para todos ou muitas universidades 
- envolvimento de docentes e de alunos é um desafio 
- gestão do relacionamento entre alunos e comunidades 
- grande parte da ação de extensão é facilitada ou feita por funcionários 
- aplicação das teorias da administração na gestão do engajamento: no workshop foram 
comentados dois pontos: gestão de mudanças e liderança para entendimento da 
resistência a mudança pela alta administração e outros membros da universidade; e 
para entender como se relacionar com pessoas com diferentes tipos de liderança. 
Lembrando que uma pessoa tem todos os tipos, mas alguns predominam. 
- estrutura analítica (framework) para diagnóstico e planejamento da mudança foi 
apresentada e colocada em prática 
- a posição das empresas no engajamento comunitário é controverso 
- necessidade de dados comprobatórios dos resultados e impactos do engajamento 
- fazer pesquisa sob demanda da comunidade. Como a universidade pode ajudar nas 
coisas que eles querem saber. 
 
2. Tisch College, Tufts University (Medford, Massachusetts) 
Objetivo: Conhecer a dinâmica, desafios e benefícios das ações de extensão da Tufts 
University e conhecer os espaços da extensão e entrevistar docentes, funcionários e 
estudantes envolvidos com extensão. 
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Data: 09 de outubro de 2019 
Número de pessoas entrevistadas: 08 
 

Reuniões sobre 

• Programas para estudantes: curricular e extra-curricular 
• Rede de profissionais (Taillores Network) 
• Centro de Pesquisa Institute for Democracy & Higher Education (IDHE) 
• Com alunos engajados com a comunidade participantes dos programas 

oficiais 
• Centro de pesquisa The Center for Information & Research on Civic Learning 

and Engagement (CIRCLE): Engajamento cívico para alunos de educação 
fundamental e secundária 

 
Impressoes da visita a Tisch College 

• Modelo centralizado de engajamento com a comunidade 
• Nem todos os alunos participam 
• Talvez sejam os mesmos alunos que estão sempre envolvidos (não apenas Tisch) 
• Foco importante na parte cívica. Eles usam o termo “civic engagement”, isso 

significa muito mais do que voto. 
• A estrutura de apoio é impressionante 

 

 
Figura 2.13. Prof. Muriel na frente do Tisch College da Tufts University 

 

3. Sweater Center, Brown University (Prividence, Rhrode Island) 
Objetivo: Conhecer a dinâmica, desafios e benefícios da “Carnegie Foundation's 
Classification for Community Engagement” e visita aos espaços e ações de extensão 
da Brown University e entrevistas com docentes, funcionários e estudantes.  
Data: 10 de outubro de 2019. 
Número de pessoas entrevistadas: 10 
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Reuniões sobre 

• Programas para estudantes: curricular e extra-curricular 
• Com alunos engajados com a comunidade participantes dos programas 

oficiais 
• Com pesquisadores renomados da área de engajamento comunitário 
• Participação em uma aula de graduação sobre community engagement e 

justiça social 
 
Impressões da visita 

• Senso de reparação de erros passados é muito grande 
• Overcommitment dos alunos 
• Ações de engajamento centralizadas na Universidade 
• Vários programas para graduação, docentes, comunidade 
• A estrutura de apoio é impressionante 
• A posição das empresas no engajamento comunitário é controverso. Nos 

Centros entrevistados o foco é claramente comunitário, mas há projetos 
buscando resolver problemas sociais com empresas, e.x. projeto para 
tecnologias para pessoas com deficiência. 
 

 
Figura 2.14. Definição do Swearer Center apresentada nos encartes e paredes da instituição 
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Figura 2.15. Prof. Muriel no Sweater Center, Brown University 

 
4. New England Board of Higher Education (NEBHE) 
Objetivo: entender a percepção de uma organização mais geral na área de educação 
superior sobre a relação universidade-sociedade. 
Data: 11 de outubro de 2019. 
Atividade: Reunião com pesquisadora e com funcionária da área de relacionamento 
com a sociedade. 
Número de pessoas entrevistadas: 02 
 
Impressões da visita 

• Foco no Ensino Superior em geral 
• Pesquisas e relatórios na área de Avaliação do Impacto da Universidade 
• Grande estrutura  

 
5. Campus Compact 
Objetivo: Conhecer a dinâmica, desafios e benefícios das ações de extensão nas 
Instituições de Ensino Superior afiliadas (cerca de 1.000) e conhecer as formas de apoio 
e divulgação das ações de extensão 
Data: 11 de outubro de 2019. 
Número de pessoas entrevistadas: 02 
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Atividade: Entrevista com o presidente e diretor de formação profissional 
 

Impressões da visita 

• A estrutura e participação das universidades do Campus Compact é 
impressionante. 

• Muito atuante em apoio e avaliação do engajamento comunitário 
• Elaboram e publicam relatórios sobre vários aspectos do engajamento 

comunitário 
• Organizam conferências e eventos de networking 
• Apoiam a implantação de programas e iniciativas 
• Apoiam a formação de alunos e docentes no tema 

 

 
2.4. Mapeamento e Avaliação da extensão universitária 

No início da gestão foi estabelecido um plano de ação que envolvia visitas a todas 
as unidades da Unicamp com o intuito de discutir conceitos de extensão e cultura, bem 
como de realizar um primeiro levantamento das ações de extensão e cultura realizadas 
nas unidades. Esse primeiro cenário gerado serviu de base para criação de um banco de 
dados digital. 

 

2.4.1. Banco de Ações de Extensão (BAE) 
O banco de ações de extensão nasceu de reunião do Forproex Paulista com vista a 

compartilhar informações das ações de extensão de cada uma das universidades 
públicas do estado de São Paulo. Foi planejado e desenvolvido pela equipe da Diretoria 
de Tecnologia de Informação da ProEC e conta com 422 ações cadastradas. Por 
enquanto essas ações são somente projetos de extensão financiados pelo edital PEC ou 
PEx (ver detalhe na seção Diretoria de Projeto). 

No ano de 2020 o acesso foi dado aos coordenadores de extensão para cadastrarem 
a ações das unidades de ensino e pesquisa e tem a perspectiva de ser usado para o 
cadastro das ações de integração ensino e extensão (curricularização).  
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Figura 2.16.  Telas iniciais do BAE 

 
2.4.2. Participação no Relatório Institucional 2014-2018 

No período da gestão, foi realizado o Relatório Institucional no qual a ProEC 
contribuiu ativamente para a inserção dos parâmetros para mapear as ações de 
extensão e de cultura realizadas na universidade. 

 

2.4.3. Criação de um sistema de avaliação da extensão universitária 
Em trabalho realizado no âmbito do CONEXT pelos coordenadores de extensão das 

unidades, foram debatidas e realizadas projeções utilizando-se como base inicial o GT 
de indicadores da extensão universitária do FORPROEX. Após essa primeira fase, foi 
constituído um GT com membros do CONEXT para gerar uma proposta de avaliação das 
ações de extensão realizadas na Unicamp, processo ainda em andamento. 
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2.5. Representação em reuniões externas a Unicamp  
Durante o período diferentes membros da equipe da ProEC foram representantes 

em eventos internos e externos a universidade como abertura de eventos, 
representação nas reuniões semestrais e anuais do Forproex Nacional, Forproex 
Sudeste, AUGM - Asociación de Universidades Grupo Montevideo, Coursera, etc. Em 
2020 a participação nesses eventos foi toda de forma remota. 

 
 

2.6. Ações de Extensão e Cultura 
Política de apoio a Ações de Extensão, Artísticas e Culturais 

Em virtude do número crescente de solicitações de auxílio para diversos tipos de 
Ações Extensionistas e de Cultura, e ao mesmo tempo visando maior visibilidade, 
transparência e eficiência no processo de concessão desses apoios, foi incorporada no 
site da PROEC a possibilidade de apoio a Ações de Extensão e Cultura da UNICAMP.  Com 
essa iniciativa, lançada em agosto de 2019, a ProEC buscou valorizar ações de curto 
prazo, disponibilizando auxílio financeiro e de estrutura para Ações de Extensão, 
Artísticas e Culturais em fluxo contínuo. Nessas solicitações, optou-se por não exigir 
solicitação de auxílio complementar a outros órgãos ou contrapartidas de outras 
instituições envolvidas.  

O limite de auxílio estabelecido por ação foi de R$ 4.000,00, podendo em casos 
excepcionais ser suplementado. Em caso de necessidade de maior apoio, recomendou-
se ao proponente a inscrição nos Editais de Apoio à Extensão – PEX, ou nas Chamadas 
de Apoio a Atividades Culturais, que tem edição anual e fomentam projetos de maior 
valor. 

A solicitação deve ser feita por docentes da UNICAMP, que preenchem um 
formulário específico do Google Forms: Solicitação de Apoio para Ações de Extensão, 
Artísticas e Culturais: 

→ Solicitação de Apoio para Ações de Extensão, Artísticas e Culturais da PROEC 

Os pedidos devem ser aprovados pela Coordenação de Extensão e pela Direção da 
unidade do docente, antes de sua submissão. Em seguida, o pedido deve ser 
encaminhado à ProEC com antecedência mínima de 45 dias da realização da atividade. 
A ProEC avalia os pedidos enviados pelas unidades, podendo concedê-los ou não de 
acordo com disponibilidade de orçamento e/ou adequação do projeto aos objetivos da 
PoeEC. Após a realização da atividade os solicitantes devem enviar relatório detalhado 
à ProEC utilizando o formulário: 
 
→ Relatório de Apoio dado pela Proec 
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A não apresentação ou reprovação do relatório implica em impedimento para 
solicitação de novos auxílios. As Ações foram analisadas segundo os princípios 
norteadores das ações estratégicas da ProEC: 

• o pensamento e planejamento estratégico das ações propostas; 
• a indissociabilidade entre extensão/arte/cultura, ensino e pesquisa; 
• a valorização da extensão, da arte e da cultura como atividades acadêmicas; 
• o vínculo, a integração e o compromisso com a sociedade; 
• a integração entre as ações de extensão, artísticas e culturais na universidade; 
• o caráter inter e transdisciplinar das ações propostas; 
• a inovação nas ações de extensão, e; 
• a transparência e comunicação com a sociedade. 

Desde o lançamento dessa modalidade de apoio, foram feitas 32 solicitações, das 
quais 20 receberam apoio, conforme a tabela abaixo: 
 

Título da ação solicitante/órgão valor apoiado 

“Futurismo Russo, Modernismo Brasileiro e além” + 
Simpósio CDMC 30 anos 

Tadeu Taffarello / 
CIDDIC 

3936,00 

FEIA – Festival Estudantil do IA Veronica Fabrini / 
IA 

1051,20 

VI CONCURSO DE COMPOSIÇÃO - NICS Jonatas Manzoli / 
NICS 

4000,00 

Master Class para alunos de instr. de cordas - Quarteto 
Sagarana 

Mauricy Martin / IA 1703,52 

passagem aérea para participação Encontro Delta X / 
México 

Veronica Fabrini / 
IA 

3388,57 

passagem aérea para participação em Festival Ethno 
2020 / Nova Delhi  

José Alexandre/IA 4.547,85 

EITAM 5 ENCONTRO DE TEORIA E ANÁLISE MUSICAL - 
NICS 

Stephan 
Schaub/NICS 

3005,00 

passagem aérea para participação no 5th ANNUAL 
BRASS FESTIVAL  

Paulo Ronqui/IA 3096,22 

EXPRESSIVIDADE CÊNICA NA DANÇA -IA Marisa Lambert/IA 1500,00 
passagem aérea para participação em cong. 
REVOLUCIONES, ESCLAVITUD Y ABOLICIÓN 

Nelson Mendes 
Cantarino/IE 

1940,06 

FESTAC (Festival Estudantil de Artes Cênicas em 
Salvador - BA) 

Rodrigo Spina/IA 3600,00 

15º Feverestival Renato 
Ferracini/LUME 

3788,24 

Encontros semanais: levar conhecimento a pacientes 
diábeticos na sala de espera 

Maria Helena M. 
Lima/FENF 

2800,00 

Meninas Super Cientistas Esther Luna 
Colombini 

4000,00 

FESTIVAL ITAU CULTURAL - TEATRO UNIVERSITÁRIO Matteo Bonfito/IA 3300,00 
PROCESSOS DE CRIAÇÃO E PEDAGOGIAS DA DANÇA Sabrina Fagundes 

/IA 
3200,00 
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PROJETO FARMÁCIA VIVAS NA REDE MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE CAMPINAS 

Nelson Filice/FCM 4000,00 

XII Congresso Internacional de Educación Superior - 
Universidad 2020 / Cuba 

Marie-Lou 
Thérèsa/IEL 

2500,00 

PANORAMA PAULISTA PARA GRUPOS DE 
INSTRUMENTOS DE METAL E PERCUSSÃO 

Paulo Ronqui/IA 369,40 
  

55.726,06 

 
 

 
2.7. Seminário “Desafios da Cultura e da Extensão na Universidade”  
 

 
 
 

Neste evento, realizado no Auditório I do Centro de Convenções da Unicamp, 
ocorreram debates, palestras e mesas redondas para discutir os principais desafios nas 
áreas de extensão e cultura na Universidade. Com a presença de palestrantes e 
debatedores de reconhecida atuação em atividades culturais e extensionistas tanto na 
sociedade como no ambiente acadêmico, o seminário buscou discutir questões 
contemporâneas e trocar experiências nessas duas áreas.  

O evento ocorreu nos dias 23 e 24 de maio de 2019 e contou com a presença de 
agentes internos e externos das áreas de extensão e cultura, entre os quais professores 
da Unicamp e de outras universidades, técnicos e promotores de cultura, com um total 
de 228 inscritos. 

No primeiro dia, foram realizadas atividades com maior foco na cultura, e no 
segundo dia, as atividades do evento foram voltadas às atividades de extensão.   
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• Palestrantes convidados 
 

 

• Danilo Santos de Miranda, Diretor do SESC SP  
• Ricardo Ohtake, Presidente do Instituto Tomie Ohtake  
• Alexandro Paixão, Professor da Faculdade de Educação da Unicamp 
• Ana Inês de Sousa, Superintendente de Formação Acadêmica de Extensão da 

UFRJ 

Links para as palestras: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-LEK9M7TLI&t=19s 

https://www.youtube.com/watch?v=C5lKjvd89Fg 

              https://www.youtube.com/watch?v=52IPsPQrVTI 

Além das palestras foram realizadas três mesas redondas, detalhadas abaixo: 

Mesa redonda 1 - Tema: “Cultura nas Universidades Paulistas”  
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Coordenação: Prof. Dr. Emerson De Biaggi - assessor ProEC 
Membros: Dyane Guedes Cunha - Diretora de Relações Comunitárias e Institucionais – 
IFPS; Gabriela Maruno, Produtora Cultural - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura UFABC 

https://www.youtube.com/watch?v=Vqn9s0bagAs&t=599s 

Mesa redonda 2 – Tema: “Cultura nas Universidades Paulistas”  

Coordenação: Prof. Dr. Fernando Hashimoto - Pró-reitor ProEC Unicamp 
Membros: Profa. Dra. Simone Nacaguma, representando a Pró-reitora de Extensão e 
Cultura UNIFESP; Prof. Dr. Paulo Moura, assessor Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
UNESP 

https://www.youtube.com/watch?v=QU_k-QWs3RI 
 
Mesa redonda 3 - Tema: “Experiências de integração extensão + ensino na UNICAMP”.  
Coordenação: Profa. Dra. Muriel Gavira (ProEC/Faculdade de Ciência Aplicadas) 
Membros: Prof. Dr. Peter Schulz (SEC), Prof. Dr. Rubens Bedrikow (FCM), Profa. Dra. 
Ines Bragança (FE) 
https://www.youtube.com/watch?v=4hUbXZAn-Xs 
 

Ao longo do seminário foram exibidos vídeos produzidos pela DCom/PROEC, com 
apresentação de algumas atividades de destaque nas áreas de Extensão e Cultura na 
Unicamp. A programação também incluiu uma apresentação musical, a cargo do grupo 
“Retrato Brasileiro” e uma apresentação teatral com um fragmento da peça “O Sonho” 
de August Strindberg, encenada por alunos do Curso de Graduação em Artes da Cena. 
 

 
 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 55 

 
 

As atividades do seminário encontram-se disponíveis em: 
https://www.proec.unicamp.br/eventos/seminario-de-cultura-e-extensao-desafios-da-
cultura-e-da-extensao-na-universidade 
 

Dentre as ações gerais da ProEC, citamos a participação no convênio estabelecido 
entre a UNICAMP e a Receita Federal, no qual bens apreendidos pela Alfândega do 
Aeroporto de Viracopos são doados para Unicamp. A contrapartida da universidade 
envolve o oferecimento de bolsas integrais para os servidores da Receita em cursos de 
extensão oferecidos pela Extecamp.  
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3. Diretoria de Extensão 
 

 
 
A Diretoria de Extensão (DExt) tem como missão gerenciar e estimular as ações de 

extensão, por meio do diálogo e da interatividade entre a universidade e a sociedade. 
Essas ações visam uma relação dialógica e contínua com a sociedade, não somente da 
Região Metropolitana de Campinas (RMC) e nos demais campi da Unicamp, mas 
também no Brasil e em outros países.  

Assim, à Diretoria de Extensão, compete: 
 

I – Orientar, induzir e apoiar a gestão das ações de extensão de docentes, 
funcionários e discentes da Universidade. 

II – Criar e gerenciar mecanismos de apoio e fomento as ações de extensão, 
tais como prêmios, editais de financiamento, bolsas, financiamento de pesquisa 
sobre extensão, etc. 

III – Promover a integração da universidade junto à sociedade por meio de 
ações de Extensão, tais como programas interdisciplinares, eventos e cursos para 
compartilhamento e discussão dos conceitos, práticas e desafios da extensão 
universitária. 

IV – Garantir a implementação de políticas de extensão e o desdobramento 
do Planejamento Estratégico Institucional por meio de planos de ação. 

V- Apoiar a gestão do relacionamento com os demais membros da 
sociedade.  

VI – Participar da elaboração e gestão das políticas internas e externas da 
extensão universitária. 

VII – Participar de redes de troca de conhecimentos e experiências em 
extensão universitária. 

VIII – Trabalhar diretamente e em apoio a Comissão Central de Extensão e 
ao Conselho Executivo de Extensão executando suas decisões, fornecendo 
informações, solicitando apreciação de mérito em matérias de extensão, etc. 

IX – Coletar, gerenciar e fornecer dados, pareceres e relatórios sobre a 
extensão universitária na Unicamp. 

IX - Manter seus órgãos em pleno funcionamento garantindo o cumprimento 
de suas missões. 

 
Importante destacar que o período da gestão 2017 a 2020 foi caracterizado por 

relevante estruturação na área de Extensão e ampla adequação no ordenamento 
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normativo da Universidade com a percepção mais alinhada com os preceitos 
contemporâneos e dos foros nacionais de Extensão Universitária. 

Neste contexto, normas e procedimentos foram estabelecidos desde o âmbito da 
administração superior e conselhos, com adequação Estatutária e Regimental, criação 
do Conselho Executivo de Extensão CONEXT (Deliberação CEPE-A-015/2020, de 
03/11/2020), a  Comissão Central de Extensão (CCE), instituída como Comissão 
Permanente do Conselho Universitário (Deliberação CONSU-A-053/2020, de 
24/11/2020), assim como foi aprovado um novo Regimento Geral dos cursos de 
extensão (Deliberação CEPE-A-023/2020, de 01/12/2020) , e adequação ao Regimento 
Interno da Escola de Extensão até níveis operacionais das áreas envolvidas. 

Assim, a Diretoria de Extensão é dividida em: 
I – Escola de Extensão: diretoria responsável pela gestão dos cursos de Extensão 

em todas as suas modalidades, de acordo com o seu regimento; 
II – Diretoria de Projetos: diretoria que apoia as ações de extensão da universidade 

no geral e programas específicos tais como cursinhos preparatórios para vestibular e 
seleção de cursos técnico; editais de fomento com parceiros externos à universidade; 
etc. É responsável pelo apoio e acompanhamento das Incubadoras Tecnológicas de 
Cooperativas Populares (ITCP), tradicional e reconhecido programa de apoio ao 
desenvolvimento socioeconômico de empreendimentos de Economia Solidária e ao 
desenvolvimento de Tecnologia Social. Atua, ainda, no gerenciamento e 
acompanhamento das iniciativas de apoio a extensão na ProEC, tais como editais de 
financiamento a projetos e bolsas de extensão, etc. 

III - Programa UniversIDADE – Objetiva realizar cursos, eventos, oficinas e 
atividades de amplo espectro à comunidade interna e externa à Unicamp com idade 
superior a 50 anos buscando a qualidade de vida por meio da interação social e o 
oferecimento de eventos, cursos e oficinas. 
 
3.1. Escola de Extensão da UNICAMP  
 

 
 
A Escola de Extensão da UNICAMP – Extecamp implementou diversas ações para a 

melhoria de seus processos e atuação na gestão dos cursos de extensão da UNICAMP. 
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Dentre as melhorias mais relevantes que foram implementadas durante o período, 
destacamos a seguintes:  
 

- Possibilidade de pagamentos por cartão de crédito, como forma adicional aos 
sistemas de boletos integrando sistemas Extecamp, Funcamp e sistema bancário. 
- Implantação da modalidade cursos on-line e cursos de oferecimento contínuo, 
com a gestão automatizada.  
- Trâmite de processos digitais via SIGAD, considerando as especificidades do 
trâmite e aprovações dos cursos de extensão e que a Extecamp ainda não estava 
no plano de implantação dos processos digitais, com treinamento e articulação 
com as secretariais de extensão.  
- Implementação do certificado digital, eliminando a emissão de certificados 
impressos 
- Sistema de upload de documentos de alunos, documentos administrativos e 
documentos relacionados aos pré-requisitos do curso. 
- Criação do setor administrativo de divulgação, bem como dos procedimentos e 
estratégias de divulgação. 
- Reuniões periódicas e a criação de tutoriais e trilhas de treinamento de pessoal 
nos sistemas e novas funcionalidades, contemplando pessoal da Extecamp e das 
Secretarias. 
- Aumento no número de secretarias descentralizadas e estruturação de trilhas 
de treinamento para pessoal de secretarias. 
- Estruturação de cursos 100% a distância. 
 

Na área de Educação a Distância, importantes ações foram realizadas que 
resultaram no crescimento expressivo em termos de cursos e número de alunos, bem 
como na atuação da Extecamp, inclusive com a participação e grupos de trabalho 
durante a pandemia.  
 
3.1.1. Inserção internacional e participação em rede internacional 

No âmbito da Educação Continuada a Diretoria de Extensão cumpriu os requisitos 
de parceria com universidades da Espanha e, em conjunto com a EXTECAMP ingressou 
na Rede de Educação Contínua da América Latina e Europa - RECLA12 . 

O ingresso na rede possibilitou a troca de experiências com universidades da região, 
bem como a maior divulgação dos cursos de extensão no âmbito das Universidades 
partícipes da rede.  

Procedimentos e sistematização para tais trocas de divulgação foram implantados 
na EXTECAMP a exemplo dos sistemas de bolsas para cursos a distância. 

A DExt, por meio da Escola de Extensão da Unicamp - EXTECAMP, em parceria com 
a Rede de Educação Contínua da América Latina e da Europa (RECLA), viabiliza bolsas 
parciais e integrais para programas de Educação Continuada de universidades parceiras.  

 
12 RECLA: Spanish acronym: Red de Educación Contínua de Latinamerica y Europa. http://recla.org/  
http://recla.org/quienes-somos/ 
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O programa de bolsas tem como objetivo contribuir com auxílio financeiro a 
docentes, funcionários e estudantes, sendo duas modalidades: integrais de 100% do 
valor do curso e parciais de 50% do valor do curso, podendo incluir assistências 
complementares (transporte, alojamento, manutenção, livros, entre outros). 

No período de pandemia, Universidades renomadas da Europa e Américas têm 
oferecido cada vez mais opções de cursos à distância, como uma oportunidade para as 
pessoas estudarem o que gostam e se qualificarem.  

Os beneficiários das bolsas pagam somente custos administrativos de 10% do valor 
do programa no caso de bolsas integrais; ou 5% do valor do programa no caso de bolsas 
parciais. 
 
3.1.2. Editais para projetos de EAD 

Os editais de financiamento de cursos EAD de gestão da ProEC/Extecamp tiveram 
início em 2016 e foram efetivamente implantados em 2017, com nova oferta em 2019 
e representaram uma ação de sucesso gerando, inclusive com pôster e artigos 
publicados13. 

Como itens financiáveis foram estabelecidos para os 2 editais:  
o materiais;  
o equipamentos (máximo R$ 4.000,00); 
o prestação de serviços; 
o bolsas de monitoria. 

 
 

EDITAL PREAC-EAD 01/2016 Chamada Para Seleção De Projetos Para 
Desenvolvimento E Oferecimento De Cursos De Extensão À Distância 
Valor Total financiado: R$ 202.490,32 
Data de início dos cursos: 2º semestre 2017. 
Números do Edital PREAC-EAD 01/2016: 
 

Tabela 3.1. Projetos submetidos para o edital PREAC-EAD 01/2016 

MODALIDADES PROJETOS SUBMETIDOS 

Aperfeiçoamento 1 

Curso de extensão 15 

 
13 HOW UNICAMP-COURSERA MOOCS HAVE INFLUENCED AN OFFERING INCREASE OF OTHER 
EXTENSION ONLINE COURSES AT UNICAMP G. B. F. Lorenzetti¹, P. E. Carvalho, W. J. Favaro, F. A. A. 
Hashimoto 
¹ Extecamp/ProEC – Escola de Extensão da Unicamp / Pró-Reitoria de Extensão e Cultura  2019 
ESTRATÉGIAS DE FOMENTO INSTITUCIONAL PARA OFERTA DE CURSOS A DISTÂNCIA NA EXTENSÃO DA 
UNICAMP CAMPINAS/SP JULHO/2018   Edilene A. Ropoli, Gláucia B. F. Lorenzetti,   Pedro E. Carvalho 
UNICAMP – COURSERA PARTNERSHIP FOR MOOCs PRODUCTION IN EXTENSION AREA Gláucia B. F. 
Lorenzetti¹, João Frederico C. A. Meyer, Miguel J. Bacic, Pedro E. Carvalho 
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Difusão 
Sendo difusão-MOOCs 

17 
4 

Total 33 
 

 
Tabela 3.2. Projetos selecionados para o edital PREAC-EAD 01/2016 

MODALIDADES PROJETOS SELECIONADOS 

Aperfeiçoamento 1 

Curso de extensão 6 

Difusão 
Sendo difusão-MOOCs 

5 
2 

Total 12 
Fonte: base de dados da Extecamp (2021) 

 
 

EDITAL ProEC-EAD 2019 - Chamada Para Seleção De Projetos Para 
Desenvolvimento E Oferecimento De Cursos De Extensão A Distância  
Valor Total financiado: R$ 204,928.79 
Data de início dos cursos: 2º semestre 2019 

 
Tabela 3.3. Projetos distribuídos por Tipo/Modalidade 

  SUBMETIDOS CONTEMPLADOS 
Tipo Número/Tipo Número/Tipo 

Disciplina Isolada Disciplina Isolada-S 1 1 1 1 

Difusão 

Difusão Científica-S 7 

15 

1 

5 
Difusão Científica-M 1  
Difusão Cultural-S 3 1 
Difusão Tecnológica-S 1 1 
Difusão Aberta - MOOC  3 2 

Curso de Extensão 
Curso de Extensão-S 11 

15 
6 

6 
Curso de Extensão-M 4  

Aperfeiçoamento Aperfeiçoamento-S 1 1   

Especialização Universitária 
Especialização Universitária-S 1 

2  
 Especialização Universitária-M 1  

Total  34  12  
Fonte: base de dados da Extecamp (2021) 

 
Destaque para a alta performance dos dois MOOCs produzidos pela Profa. Taís 

Freire Galvão, da FCF, ambos com taxas de conclusão de mais de 14%, quase o dobro da 
média geral dos MOOCs Unicamp na plataforma COURSERA, de 7,6% e, em especial para 
seu segundo MOOC, com uma procura altíssima: 
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• SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS - FCF-0005 – Contemplado no Edital 
PREAC-EAD 01/2016 

• REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE - FCF-0013 - Contemplado no 
Edital ProEC-EAD 2019: Lançado em 30/03/2020, atingiu em março de 2021 o 1º 
lugar em número de alunos inscritos entre os MOOCs da Unicamp lançados na 
plataforma Coursera. 

 

3.1.3. EDITAIS BOLSISTAS EAD 
A partir de março de 2019, a Extecamp passou a contar com a ajuda de alunos 

bolsistas desenvolvendo atividades de orientação e suporte no uso de ferramentas e 
ambientes virtuais de aprendizagem – AVAs, bem como de organização e preparação de 
documentos de apoio ao EAD na forma de tutoriais, vídeo-aulas, FAQ-EAD, etc. 

Atualmente, pode-se contar com um vasto material de apoio ao EAD na Extecamp, 
disponível para os usuários em dois repositórios principais: 

• SharePoint da Extecamp:  
• https://unicampbr.sharepoint.com/sites/Extecamp2/ 
o mais de 20 tutoriais/vídeo sobre Moodle, Google Classroom, 

Ferramentas de Webconferência, Sistema de Administração dos Cursos da 
Extecamp, bem como material para padronização das vídeo-aulas; 
• FAQ-EAD – Perguntas Frequentes sobre Aprendizagem Digital na 

Extensão: https://wiki.extecamp.unicamp.br/index.php/FAQ-EAD  
o 23 Perguntas e Respostas sobre os principais procedimentos 

relacionados ao oferecimento dos cursos a distância na Extensão, 
ferramentas e AVAs 

 

3.1.4. Editais para bolsistas EAD-Extecamp 
2019 – Foram abertos dois Editais para seleção de bolsistas para atuar nas áreas de: 

• Produção de Mídias Digitais – 45 alunos inscritos 
• Suporte nas ferramentas Web EAD – 76 alunos inscritos 

2021 – Foram abertos três Editais para seleção de bolsistas para atuar nas áreas de: 
• Produção de Mídias Digitais – 63 alunos inscritos 
• Sistemas Web - 83 alunos inscritos 
• Sistemas Administrativos – 141 alunos inscritos 

 
No período 2017 a 2020 destaca-se também o crescimento expressivo do número 

de alunos inscritos em cursos da UNICAMP na plataforma Coursera totalizando em 2020 
71.575 alunos inscritos e 7.204 alunos concluintes. 
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Figura 3.1. Alunos inscritos em cursos da UNICAMP na plataforma Coursera -  2018 a 2020 

Fonte: base de dados da Extecamp (2021) 
 
 

 
Figura 3.2. Alunos concluintes - cursos UNICAMP na plataforma Coursera: - 2018 a 2020 

Fonte: base de dados da Extecamp (2021) 
 
 
 
3.2. Indicadores gerais dos cursos de Extensão - EXTECAMP 

Relacionamos a seguir os principais indicadores referentes aos cursos de Extensão. 
Importante compreender as variações ocorridas em 2020 especialmente ocasionadas 
pela situação de pandemia impactando na realização de cursos presencias. Neste 
sentido observa-se o um considerável acréscimo nas atividades e cursos online, 
conforme destacado anteriormente.  
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Outro ponto a ser observado refere-se à extinção normativa de cursos de 
Especialização “modalidade extensão”, passando-se a adotar nova modalidade e 
terminologia para cursos com 360 horas.  

Estimulado pela ProEC, as análises dos cursos de extensão receberam especial 
atenção dos pareceristas e membros do CONEX que centraram esforços na pertinência 
da propositura dos cursos com a área específica de conhecimento de cada unidade. 
Outro aspecto estimulado no âmbito do CONEX foi a tentativa de se criar uma 
possibilidade cada vez maior de interação entre docentes de diferentes unidades para 
compor o corpo docente dos cursos de extensão. 
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Tabela 3.4. Cursos de especialização realizados - modalidade extensão universitária - 2017   

UNIDADES CURSOS Nº DE 
OFERECIMENTOS (1) 

CARGA HORÁRIA 
UNITÁRIA (2) 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (3) MATRÍCULAS (4) 

FCA           
 Controladoria e Finanças 2 400 800 36 
 Gerenciamento de Projetos 1 360 360 23 
 Gestão Estratégica da Produção 2 360 720 33 
 Gestão Executiva 2 400 800 22 
  Gestão Tributária 2 386 772 65 
FCM           
 Audio-Otoneuro-Otologia Avançado 1 2.026 2.026 1 
 Cancerologia Pélvica 1 600 600 3 
 Cancerologia Pélvica Avançada 1 500 500 2 
 Disfunção do Assoalho Pélvico 1 768 768 1 
 Endocrinologia Ginecológica 1 380 380 1 
 Endoscopia Digestiva 1 5.312 5.312 2 
 Exames por Imagem da Mama 1 666 666 16 
 Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher 1 800 800 11 
 Fisioterapia Neonatal - Abordagem em U.T.I., Berçário e Ambulatório 1 2.000 2.000 10 
 Fisioterapia Neurofuncional no Adulto 1 624 624 7 
 Fisioterapia Respiratória em Unidade Terapia Intensiva e Adultos 1 1.920 1.920 12 
 Fonoaudiologia Otoneurologia 1 672 672 1 
 Glaucoma 1 960 960 5 
 Medicina Fetal e Imunologia da Reprodução 1 640 640 3 
 Neurofisiologia Clínica: EEG  Epilepsia 1 1.920 1.920 2 
 Neurointensivismo, Doppler Transcraniano e Neurovascular 1 1.440 1.440 1 
 Neuropsicologia Aplicada à Neurologia Infantil 1 364 364 60 
 Obstetrícia de Alto Risco 1 1.026 1.026 2 
 Obstetrícia de Alto Risco Clínica e Cirúrgica 1 1.080 1.080 3 
 Otoneurologia Aplicada 1 768 768 1 
 Otorrinolaringologia Avançada Cabeça e Pescoço 1 2.112 2.112 1 
 Otorrinolaringologia Avançado II Cabeça e Pescoço 1 1.248 1.248 1 
 Otorrinolaringologia Pediatrica 1 1.520 1.520 1 
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 Psicologia Analítica Junguiana 1 360 360 31 
 Reabilitação Aplicada à Neurologia Infantil 1 364 364 38 
 Rinologia Avançada 1 894 894 2 

 
Teoria e Prática em Psicoterapia Breve Psicanalítica e Pronto 
Atendimento Psicológico 1 377 377 25 

 Ultrassonografia 1 1.500 1.500 10 
  Vídeo Endoscopia Ginecológica 1 768 768 2 
FEA       
 Gestão de Processos Industriais 1 360 360 23 
  Gestão da Qualidade e Segurança dos Alimentos 1 360 360 17 
FEAGRI       
  Automação e Controle de Processos Industriais e Agroindustriais 1 360 360 15 
FEC       
 Engenharia de Segurança do Trabalho 2 637 1.274 44 
  Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística 2 360 720 55 
FEEC       
  Engenharia Clínica 1 588 588 32 
FEM       
  Engenharia de Segurança do Trabalho 1 620 620 46 
FENF       
  Estomaterapia 1 492 492 27 
FEQ       
 Engenharia de Processos Químicos 1 448 448 19 
 Gestão Estratégica da Produção 2 420 840 40 
  Sistemas de Gestão da Qualidade 2 360 720 47 
FOP       
 Atendimento Interdisciplinar Preventivo na Primeira Infância 1 512 512 36 
 Dentística 1 856 856 8 
 Endodontia 1 860 860 12 
 Gestão Pública em Saúde 2 360 720 132 
 Implantodontia 1 1.112 1.112 10 
 Odontogeriatria 1 856 856 4 
 Odontopediatria 1 856 856 13 
 Ortodontia 1 1.608 1.608 11 
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 Periodontia 1 860 860 12 
  Prótese Dentária 1 1.112 1.112 11 
FT       
 Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados 1 360 360 42 
 Governança de Tecnologia da Informação 1 400 400 44 
 Higiene Ocupacional 1 360 360 23 
  Mecatrônica 2 400 800 54 
IA       
 Artes Visuais, Intermeios e Educação 1 360 360 24 
 Design Gráfico 1 366 366 25 
  Gestão, Política e Produção Cultural 1 360 360 14 
IB       
  Bioquímica, Fisiologia, Treinamento e Nutrição Desportiva 1 360 360 85 
IC       
 Engenharia de Software 1 360 360 60 
  Redes de Computadores 1 361 361 31 
IE       
 Comércio Exterior 1 360 360 37 
 Direito e Economia 1 360 360 29 
 Economia do Trabalho para Magistrados e Servidores Públicos 1 360 360 29 
 Economia Financeira 2 360 720 25 
 Finanças Corporativas 2 400 800 61 
 Gestão e Estratégia de Empresas 2 420 840 193 
 Gestão Pública e Governo 1 360 360 37 
 Marketing Organizacional 4 370 1.480 121 
  Relações Internacionais 1 360 360 20 
IG       
  Gestão Estratégica da Inovação Tecnológica 1 364 364 23 
IMECC       
 Matemática para Professores de Ensino Fundamental e Médio 1 360 360 58 

  
Matemática para Professores do Ensino Fundamental, a Partir das 
Séries Iniciais 1 360 360 25 

  TOTAL 2017 93   64.006 2.108 
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Tabela 3.5. Cursos especialização realizados em 2018 - modalidade extensão universitária   

UNIDADES CURSOS Nº DE OFERECIMENTOS 
(1) 

CARGA HORÁRIA 
UNITÁRIA (2) 

CARGA HORÁRIA 
TOTAL (3) 

MATRÍCULAS 

(4) 
FCA           
 Controladoria e Finanças 2 400 800 52 
 Direito Constitucional Aaplicado: Epresas, Estado e Indivíduos 

Diante da Interpretação Constitucional 1 400 400 37 
 Gestão Estratégica da Produção 1 360 360 16 
 Gestão Estratégica de Pessoas 1 360 360 37 
 Gestão Executiva 1 400 400 10 
  Gestão Tributária 2 386 772 63 
FCM      
 Audio-Otoneuro-Otologia Avançado 1 2026 2026 1 
 Cancerologia Pélvica 1 600 600 2 
 Cancerologia Pélvica Avançada 1 500 500 3 
 Cirurgia Plástica Facial e Cirurgia Maxilofacial 1 894 894 1 
 Disfunção do Assoalho Pélvico 1 768 768 2 
 Distúrbios do Movimento e Aplicação de Toxina Botulínica em 

Patologias Neurológicas 1 360 360 3 
 Endocrinologia Ginecológica 1 380 380 2 
 Endoscopia Digestiva 1 5312 5312 4 
 Endoscopia Digestiva Terapêutica 1 1040 1040 1 
 Enfermagem em Unidade de Terapia Intensiva e  Adulto 1 1131 1131 6 
 Exames por Imagem da Mama 1 420 420 14 
 Fisioterapia Aplicada à Saúde da Mulher 1 800 800 10 
 Fisioterapia Neonatal - Abordagem em U.T.I., Berçário e 

Ambulatório 1 1700 1700 8 
 Fisioterapia Neurofuncional no Adulto 1 624 624 10 
 Fisioterapia Respiratória em Unidade de Terapia Intensiva de 

Adultos 1 1920 1920 7 
 Fonoaudiologia Otoneurologia 1 672 672 3 
 Glaucoma 1 960 960 5 
 Medicina Fetal 1 880 880 5 
 Neurofisiologia Clínica: EEG e Epilepsia 1 1920 1920 5 
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 Neurointensivismo, Doppler Transcraniano e Neurovascular 1 1440 1440 1 
 Neuropsicologia Aplicada à Neurologia Infantil 1 364 364 48 
 Obstetrícia de Alto Risco 1 1026 1026 1 
 Otoneurologia Aplicada 1 768 768 1 
 Otorrinolaringologia Avançada - Cabeça e Pescoço 1 2112 2112 1 
 Otorrinolaringologia Avançada II - Cabeça e Pescoço 1 1248 1248 1 
 Otorrinolaringologia Pediátrica 1 1520 1520 1 
 Reabilitação Aplicada à Neurologia Infantil 1 364 364 47 
 Rinologia Avançada 1 894 894 1 
 Saúde da Família: Atenção e Gestão do Cuidado na Atenção Básica 1 480 480 141 
 Teoria e Prática em Psicoterapia Breve Psicanalítica e Pronto 

Atendimento Psicológico 1 377 377 25 
  Ultrassonografia 1 1320 1320 9 
FE      
 Conhecimento Interpretativo e Especializado do Professor que 

Ensina Matemática ne  Eucação Infantil e Ensino Fundamental 1 380 380 8 
  Educação de Crianças e Pedagogia da Infância 1 370 370 39 
FEA      
 Ciência e Tecnologia de Alimentos 1 390 390 22 
  Gestão de Processos Industriais 1 360 360 49 
FEAGRI           
  Automação e Controle de Processos Industriais e Agroindustriais 1 360 360 16 
FEC      
 Engenharia de Segurança do Trabalho 1 637 637 24 
  Gestão da Cadeia de Suprimentos e Logística 2 360 720 59 
FEEC      
  Engenharia Clínica 1 588 588 22 
FEF      
  Triathlon 1 360 360 66 
FEM      
  Engenharia De Segurança Do Trabalho 1 620 620 49 
FEQ      
 Engenharia de Processos Químicos 1 448 448 25 
 Gerenciamento Estratégico e  Aplicado de Projetos 2 360 720 43 
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  Sistemas de Gestão da Qualidade 2 360 720 40 
FOP      
 Atendimento Interdisciplinar Preventivo na Primeira Infância 1 512 512 51 
 Dentística 1 856 856 9 
 Endodontia 1 860 860 12 
 Estomatologia 1 856 856 11 
 Gestão Pública em Saúde 2 360 720 82 
 Patologia Oral e Maxilo Facial 1 608 608 3 
  Prótese Dentária 2 1112 2224 19 
FT      
 Engenharia e Administração de Sistemas de Banco de Dados 1 360 360 37 
 Governança de Tecnologia da Informação 1 400 400 33 
 Higiene Ocupacional 1 360 360 22 
  Mecatrônica 2 400 800 27 
IA      
 Artes Visuais, Intermeios e Educação 1 360 360 14 
 Design Gráfico 1 366 366 32 
  Fotografia, Arte e Mediações 1 360 360 12 
IC      
 Engenharia de Software 1 360 360 53 
  Redes de Computadores 1 361 361 24 
IE      
 Comércio Exterior 1 360 360 38 
 Direito e Economia 1 360 360 51 
 Economia Financeira 1 360 360 16 
 Finanças Corporativas 2 375 750 49 
 Gestão e Estratégia de Empresas 2 420 840 183 
 Gestão Pública e Governo 1 360 360 24 
 Marketing Organizacional 2 370 740 67 
  Relações Internacionais 1 360 360 13 
IMECC      
 Matemática para professores de Ensino Fundamental e Médio 1 360 360 28 

  TOTAL 2018                                    86                                
59.438  

                              
1.956  
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Tabela 3.6. Cursos de Especialização realizados em 2019 - Modalidade Extensão Universitária  
            

UNIDADES CURSOS 
Nº DE 
OFERECIMENTOS 
(1) 

CARGA 
HORÁRIA 
UNITÁRIA (2) 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL (3) 

MATRÍCULAS (4) 

FCA           
 CONTROLADORIA E FINANÇAS 1 400 400 24 

 DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO: EMPRESAS, ESTADO E INDIVÍDUOS DIANTE DA 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 1 400 400 29 

 GERENCIAMENTO DE PROJETOS 1 360 360 23 
 GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS 1 360 360 29 
  GESTÃO TRIBUTÁRIA 1 386 386 36 
FCM      
 CANCEROLOGIA PÉLVICA 1 600 600 3 
 AUDIO-OTONEURO-OTOLOGIA AVANÇADO 1 2026 2026 1 
 CANCEROLOGIA PÉLVICA AVANÇADA 1 600 600 1 
 CIRURGIA PLÁSTICA FACIAL E CIRURGIA MAXILOFACIAL 1 894 894 1 
 DISFUNÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO 1 768 768 2 

 DISTÚRBIOS DO MOVIMENTO E APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM PATOLOGIAS 
NEUROLÓGICAS 1 360 360 3 

 ENDOCRINOLOGIA GINECOLÓGICA 1 380 380 2 
 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1 5312 5312 2 
 ENDOSCOPIA DIGESTIVA TERAPÊUTICA 1 1040 1040 1 
 ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTO 1 1131 1131 11 
 EXAMES POR IMAGEM DA MAMA 1 420 420 12 
 FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER 1 800 800 10 
 FISIOTERAPIA NEONATAL - ABORDAGEM EM U.T.I., BERÇÁRIO E AMBULATÓRIO 1 1700 1700 10 
 FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL NO ADULTO 1 624 624 8 
 FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS 1 1920 1920 18 
 FONOAUDIOLOGIA OTONEUROLOGIA 1 672 672 1 
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 GLAUCOMA 1 960 960 5 
 MEDICINA FETAL 1 880 880 7 
 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA NA PRÁTICA 1 360 360 2 
 NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA: EEG E EPILEPSIA 1 1920 1920 3 
 NEUROINTENSIVISMO, DOPPLER TRANSCRANIANO E NEUROVASCULAR 1 1440 1440 4 
 NEUROPSICOLOGIA APLICADA À NEUROLOGIA INFANTIL 1 364 364 41 
 OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO 1 1026 1026 2 
 OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO CLÍNICA E CIRÚRGICA 1 1080 1080 1 
 OTONEUROLOGIA APLICADA 1 768 768 1 
 OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA CABEÇA E PESCOÇO 1 2112 2112 4 
 OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA II 1 1520 1520 1 
 PSICOLOGIA ANALÍTICA JUNGUIANA 1 360 360 35 
 REABILITAÇÃO APLICADA A NEUROLOGIA INFANTIL 1 364 364 32 

 TEORIA E PRÁTICA EM PSICOTERAPIA BREVE PSICANALÍTICA E PRONTO ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO 1 377 377 24 

  ULTRASSONOGRAFIA 1 1320 1320 11 
FEA      
  GESTÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 360 360 27 
FEAGRI           
  AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS 1 360 360 23 
FEC           
  GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA 2 435 870 42 
FEEC      
  ENGENHARIA CLÍNICA 1 708 708 47 
FEF      
  ATIVIDADE FÍSICA ADAPTADA 1 360 360 42 
  TRIATHLON 1 360 360 47 
FEM      
  ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO 1 620 620 48 
FEQ      
  ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS 1 448 448 19 
 GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E APLICADO DE PROJETOS 3 360 1080 75 
 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PRODUÇÃO 1 405 405 17 
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  SISTEMAS DE GESTÃO DA QUALIDADE 2 360 720 53 
FOP      
 ACUPUNTURA 1 612 612 4 
 DENTÍSTICA 1 856 856 12 
 ECONOMIA E GESTÃO EM SAÚDE: ÊNFASE EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 1 360 360 71 
 ENDODONTIA 1 860 860 12 
 GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE 2 360 720 71 
 IMPLANTODONTIA 1 1112 1112 11 
 ODONTOPEDIATRIA 1 856 856 13 
 PERIODONTIA 1 860 860 13 
  PRÓTESE DENTÁRIA 1 1112 1112 10 
FT      
 ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 1 400 400 27 
 GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 400 400 25 
  MECATRÔNICA 2 400 800 31 
IA      
 ARTES VISUAIS, INTERMEIOS E EDUCAÇÃO 1 360 360 14 
 DESIGN GRÁFICO 1 366 366 24 
  RESTAURO, INTERVENÇÃO E CONSERVAÇÃO: ARTES INTEGRADAS E ARQUITETURA. 1 368 368 17 
IB         
  BIOQUÍMICA, FISIOLOGIA, TREINAMENTO E NUTRIÇÃO DESPORTIVA 1 360 360 101 
IC      
 ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 360 360 39 
  REDES DE COMPUTADORES 1 361 361 23 
IE      
  COMÉRCIO EXTERIOR 1 360 360 24 
 DIREITO E ECONOMIA 1 376 376 41 
 ECONOMIA FINANCEIRA 2 360 720 26 
 FINANÇAS CORPORATIVAS 1 375 375 23 
 GESTÃO E ESTRATÉGIA DE EMPRESAS 2 420 840 154 
 GESTÃO EXECUTIVA 1 400 400 5 
 GESTÃO PÚBLICA E GOVERNO 2 360 720 9 
 MARKETING ORGANIZACIONAL 2 370 740 64 
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  RELAÇÕES INTERNACIONAIS 2 360 720 11 
IG      
 GESTÃO ESTRATÉGICA DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 1 364 364 31 

  TOTAL 2019                                     
86    59.033 1.746 

  Fonte: Base de dados Extecamp (2021)          
 
 
Tabela 3.7. Cursos de Especialização realizados em 2020 – Modalidade Extensão Universitária   

UNIDADES CURSOS 
Nº DE 
OFERECIMENTOS (1) 

CARGA 
HORÁRIA 
UNITÁRIA (2) 

CARGA 
HORÁRIA 
TOTAL (3) 

MATRÍCULAS (4) 

FCA CONTROLADORIA E FINANÇAS 1 400 400 32 

  
DIREITO CONSTITUCIONAL APLICADO: EMPRESAS, ESTADO E INDIVÍDUOS DIANTE DA 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 2 400 800 38 

  GESTÃO TRIBUTÁRIA 1 386 386 34 
  NEGÓCIOS DIGITAIS 1 360 360 32 
FCM AUDIO-OTONEURO-OTOLOGIA AVANÇADO 1 2026 2026 1 
  CANCEROLOGIA PÉLVICA 1 800 800 3 
  CANCEROLOGIA PÉLVICA AVANÇADA 1 800 800 1 
  CIRURGIA PLÁSTICA FACIAL E CIRURGIA MAXILOFACIAL 1 894 894 1 
  DISFUNÇÃO DO ASSOALHO PÉLVICO 1 768 768 2 

  
DISTÚRBIOS DO MOVIMENTO E APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA EM PATOLOGIAS 
NEUROLÓGICAS 1 360 360 3 

  ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1 5312 5312 4 
  ENDOSCOPIA DIGESTIVA TERAPÊUTICA 1 1040 1040 1 
  EXAMES POR IMAGEM DA MAMA 1 420 420 12 
  FISIOTERAPIA APLICADA À SAÚDE DA MULHER 1 1000 1000 13 
  FISIOTERAPIA NEONATAL - ABORDAGEM EM U.T.I., BERÇÁRIO E AMBULATÓRIO 1 1700 1700 9 
  FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS 1 1920 1920 21 
  GLAUCOMA 1 960 960 4 
  MEDICINA FETAL 1 880 880 5 
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  NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA: EEG E EPILEPSIA 1 1920 1920 2 
  NEUROINTENSIVISMO, DOPPLER TRANSCRANIANO E NEUROVASCULAR 1 1440 1440 3 
  OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO CLÍNICA E CIRÚRGICA 1 1080 1080 3 
  OBSTETRÍCIA DE ALTO RISCO 1 1026 1026 3 
  OTONEUROLOGIA APLICADA 1 768 768 1 
  OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADA CABEÇA E PESCOÇO 1 2112 2112 1 
  OTORRINOLARINGOLOGIA AVANÇADO II CABEÇA E PESCOÇO 1 1248 1248 3 
  OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA 1 1520 1520 1 
  RINOLOGIA AVANÇADA 1 894 894 2 
  SAÚDE PÚBLICA 1 360 360 61 

  
TEORIA E PRÁTICA EM PSICOTERAPIA BREVE PSICANALÍTICA E PRONTO ATENDIMENTO 
PSICOLÓGICO 1 377 377 17 

  ULTRASSONOGRAFIA 1 1320 1320 9 

FE 
CONHECIMENTO INTERPRETATIVO E ESPECIALIZADO DO PROFESSOR QUE ENSINA MATEMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL 2 380 760 19 

FEA GESTÃO DE PROCESSOS INDUSTRIAIS 1 390 390 38 
  MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS E PROCESSOS 1 360 360 82 
FEAGRI AUTOMAÇÃO E CONTROLE DE PROCESSOS INDUSTRIAIS E AGROINDUSTRIAIS 1 360 360 25 
FEC INSTALAÇÕES PREDIAIS E AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL 1 360 360 5 
FEEC ENGENHARIA CLÍNICA 1 708 708 40 
FEQ ENGENHARIA DE PROCESSOS QUÍMICOS 1 448 448 18 
  GERENCIAMENTO ESTRATÉGICO E APLICADO DE PROJETOS 2 360 720 71 
  GESTÃO ESTRATÉGICA DA QUALIDADE - ÊNFASE EM QUALIDADE 4.0 1 375 375 44 
FOP ATENDIMENTO INTERDISCIPLINAR PREVENTIVO NA PRIMEIRA INFÂNCIA 1 512 512 46 
  ECONOMIA E GESTÃO EM SAÚDE: ÊNFASE EM AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE (ATS) 1 360 360 32 
  ENDODONTIA 1 860 860 12 
  ESTOMATOLOGIA 1 856 856 12 
  GESTÃO PÚBLICA EM SAÚDE 2 360 720 68 
FT ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO DE SISTEMAS DE BANCO DE DADOS 1 400 400 39 
  GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 400 400 38 
  MECATRÔNICA 1 400 400 14 
IA DESIGN GRÁFICO 1 366 366 28 
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  GESTÃO, POLÍTICA E PRODUÇÃO CULTURAL 1 360 360 33 
IC ENGENHARIA DE SOFTWARE 1 360 360 51 
IE ECONOMIA FINANCEIRA 1 360 360 17 
  FINANÇAS CORPORATIVAS 1 375 375 15 
  GESTÃO E ESTRATÉGIA DE EMPRESAS 2 420 840 94 
  MARKETING ORGANIZACIONAL 1 370 370 21 
  RELAÇÕES INTERNACIONAIS 1 360 360 8 

  TOTAL ESPECIALIZAÇÕES 2020 60  47.271 1.192 

(1) Oferecimentos: equivalem ao número de realizações do curso iniciadas durante o ano.   
(2) Carga horária unitária do curso.   
(3) Carga horária total ministrada nos cursos de especialização (modalidade extensão universitária).   
(4) Somatória das matrículas realizadas nos oferecimentos.   
Obs: Este quadro refere-se apenas aos cursos de especialização modalidade extensão universitária, administrados pela Escola de Extensão.   

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
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Figura 3.3. Especializações Modalidade Extensão: 2017 a 2020 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
 
 

 
Figura 3.4. Matrículas Especialização - Extensão Universitária: 2017 a 2020 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
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Tabela 3.8. Alunos ingressantes na extensão por unidade e modalidade de curso em 2017 

 
Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA

AVULSO EM 
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO (5)

TOTAL 
INGRESSANTES

BIOMÉDICAS
FCF                        31                              31 
FCM                               255                          427                                         48                      494                         1.224 
FEF                            45                              45 
FENF                                 27                              27 
FOP                               249                          284                        62                            595 
IB                                 85                              85 
TOTAL                               616                                   -                            756                                         48                                  -                        587                          -                                          -                           2.007 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                               179                          221                      400                                         3                            803 
TOTAL                               179                                   -                            221                                          -                                    -                        400                          -                                           3                            803 

TECNOLÓGICAS
FEA                                 40                        15                         56                                       37                            148 
FEAGRI                                 15                            95                                         6                            116 
FEC                                 99                          161                          8                       447                                     542                         1.257 
FEEC                                 32                            86                   2.069                                       14                         2.201 
FEM                                 46                              46 
FEQ                               106                            40                                         16                                         6                            168 
FT                               163                            46                      101                                       13                            323 
TOTAL                               501                                   -                            428                                         16                                  -                     2.193                       503                                     618                         4.259 

EXATAS
IC                                 91                                           8                        73                                       66                            238 
IFGW                                -   
IG                                 23                          115                            138 
IMECC                                 83                          205                      131                                       20                            439 
IQ                            20                              20 
TOTAL                               197                                   -                            340                                           8                                  -                        204                          -                                         86                            835 

HUMANAS E
ARTES CEL                          284                            284 

FE                          632                      274                            906 
IA                                 63                            24                        87                                       22                            196 
IE                               552                            56                      352                                         3                            963 
IEL                       1.014                      387                         1.401 
IFCH                            46                      110                            156 
TOTAL                               615                                   -                         2.056                                          -                                    -                     1.210                          -                                         25                         3.906 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                -   

COTUCA                        34                                       13                              47 
TOTAL                                   -                                     -                                -                                            -                                    -                          34                          -                                         13                              47 

TOTAL                            2.108                                   -                         3.801                                         72                                  -                     4.628                       503                                     745                       11.857 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 78 

Tabela 3.9. Alunos ingressantes na extensão por unidade e modalidade de curso em 2018 

 
Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA

AVULSO EM 
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO (5)

TOTAL 
INGRESSANTES

BIOMÉDICAS
FCF                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                            -                                        -                                          -                                        -   
FCM                                  369                                      -                                    281                                             96                                      -                         528                                        -                                 1.274 
FEF                                    66                                      -                                      25                                              -                                        -                            -                                        -                                          -                                      91 
FENF                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                           35                                        -                                      35 
FOP                                  187                                      -                                    139                                              -                                        -                             2                                      -                                          -                                    328 
IB                                      -                                        -                                      44                                              -                                        -                            -                                        -                                          -                                      44 
TOTAL                                  622                                      -                                    489                                             96                                      -                         565                                      -                                          -                                 1.772 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                  215                                      -                                    255                                              -                                        -                         325                                      -                                         19                                  814 
TOTAL                                  215                                      -                                    255                                              -                                        -                         325                                      -                                         19                                  814 

TECNOLÓGICAS
FEA                                    71                                      -                                        -                                                -                                        -                            -                                      49                                       62                                  182 
FEAGRI                                    16                                      -                                      73                                              -                                        -                           15                                      -                                         14                                  118 
FEC                                    83                                      -                                    120                                              -                                        -                            -                                    396                                     556                               1.155 
FEEC                                    22                                      -                                      44                                              -                                        -                      1.765                                      -                                         14                               1.845 
FEM                                    49                                      -                                        -                                                -                                        -                            -                                        -                                          -                                      49 
FEQ                                  108                                      -                                      54                                              -                                        -                            -                                        -                                         15                                  177 
FT                                  119                                      -                                         7                                              -                                        -                           82                                      -                                           2                                  210 
TOTAL                                  468                                      -                                    298                                              -                                        -                      1.862                                  445                                     663                               3.736 

EXATAS
IC                                    77                                      -                                        -                                            115                                      -                           24                                      -                                         73                                  289 
IFGW                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                           11                                      -                                          -                                      11 
IG                                      -                                        -                                    102                                              -                                        -                           17                                      -                                          -                                    119 
IMECC                                    28                                      -                                    211                                              -                                        -                         125                                       12                                  376 
IQ                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                            -                                        -                                          -                                        -   
TOTAL                                  105                                      -                                    313                                          115                                      -                         177                                      -                                         85                                  795 

HUMANAS E
ARTES CEL                                      -                                        -                                    306                                              -                                        -                           16                                      -                                          -                                    322 

FE                                    47                                      -                                    761                                              -                                        -                      1.032                                      -                                         18                               1.858 
IA                                    58                                      -                                      19                                              -                                        -                           26                                      -                                         10                                  113 
IE                                  441                                      -                                        -                                                -                                        -                         461                                      -                                         14                                  916 
IEL                                      -                                        -                                 1.104                                              -                                        -                         154                                    23                                        -                                 1.281 
IFCH                                      -                                        -                                      94                                              -                                        -                            -                                        -                                          -                                      94 
TOTAL                                  546                                      -                                 2.284                                              -                                        -                      1.689                                    23                                       42                               4.584 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                            -                                        -                                          -                                        -   

COTUCA                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                           76                                      -                                          -                                      76 
TOTAL                                      -                                        -                                        -                                                -                                        -                           76                                      -                                          -                                      76 

TOTAL                               1.956                                      -                                 3.639                                          211                                      -                      4.694                                  468                                     809                             11.777 
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Tabela 3.10. Alunos ingressantes na extensão por unidade e modalidade de curso em 2019 

 
Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA

AVULSO EM 
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO (5)

TOTAL 
INGRESSANTES

BIOMÉDICAS
FCF                                      -                                      -                                18                                              -                                   -                           92                            -                                          -                               110 
FCM                                  259                                    -                              253                                             87                                 -                         778                        224                                        -                            1.601 
FEF                                     89                                    -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                          -                                 89 
FENF                                      -                                      -                                26                                              -                                   -                            -                              -                                          -                                 26 
FOP                                  217                                    -                                80                                              -                                   -                             7                            -                                          -                               304 
IB                                  101                                    -                                 -                                                -                                   -                         198                            -                                          -                               299 
TOTAL                                  666                                    -                              377                                             87                                 -                      1.075                        224                                        -                            2.429 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                  146                                    -                              111                                              -                                   -                         574                            -                                         21                             852 
TOTAL                                  146                                    -                              111                                              -                                   -                         574                            -                                         21                             852 

TECNOLÓGICAS
FEA                                     27                                    -                                 -                                                -                                   -                            -                            36                                       64                             127 
FEAGRI                                     23                                    -                                74                                              -                                   -                           47                            -                                         30                             174 
FEC                                     42                                    -                              113                                              -                                   -                           37                        329                                     484                          1.005 
FEEC                                     47                                    -                              104                                              -                                   -                      1.970                            -                                           9                          2.130 
FEM                                     48                                    -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                          -                                 48 
FEQ                                  164                                    -                                44                                              -                                   -                            -                              -                                          -                               208 
FT                                     83                                    -                              150                                               4                                 -                         101                            -                                           2                             340 
TOTAL                                  434                                    -                              485                                               4                                 -                      2.155                        365                                     589                          4.032 

EXATAS
IC                                     62                                    -                                 -                                               59                                 -                         116                            -                                         83                             320 
IFGW                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                           35                            -                                          -                                 35 
IG                                     31                                    -                              169                                              -                                   -                           25                            -                                          -                               225 
IMECC                                      -                                      -                              214                                              -                                   -                         124                          28                                       12                             378 
IQ                                      -                                      -                                92                                              -                                   -                           50                            -                                          -                               142 
TOTAL                                     93                                    -                              475                                             59                                 -                         350                          28                                       95                          1.100 

HUMANAS E
ARTES CEL                                      -                                      -                              119                                              -                                   -                           24                            -                                          -                               143 

FE                                      -                                      -                              970                                              -                                   -                      7.485                            -                                         12                          8.467 
IA                                     55                                    -                                18                                              -                                   -                         110                            -                                         16                             199 
IE                                  352                                    -                                 -                                                -                                   -                         362                                     168                             882 
IEL                                      -                                      -                          1.096                                              -                                   -                           46                            -                                          -                            1.142 
IFCH                                      -                                      -                              400                                              -                                   -                            -                              -                                          -                               400 
TOTAL                                  407                                    -                          2.603                                              -                                   -                      8.027                            -                                       196                       11.233 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                          -                                  -   

COTUCA                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                         101                            -                                          -                               101 
TOTAL                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                         101                            -                                          -                               101 

TOTAL                               1.746                                    -                          4.051                                           150                                 -                   12.282                        617                                     901                       19.747 
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Tabela 3.11. Alunos ingressantes na extensão por unidade e modalidade de curso em 2020 

 
(1) Curso de Extensão : Destinado a divulgar e atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 30 horas, com atribuição de notas.      
(2) Aperfeiçoamento: Destinado a graduados em cursos superiores, para a atualização e melhoria dos conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 360 horas, com atribuição de notas. 
(3) Atualização: Destinado a graduados em cursos superiores, para a atualização e melhoria dos conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 180 horas, com atribuição de notas. 
(4) Curso de Difusão: Destinado a divulgar a cultura, conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de uma hora, sem atribuição de notas ou conceitos.     
(5) O aluno é contado por curso, podendo estar em mais de uma Unidade e/ou em mais de um curso na mesma Unidade.       

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA

AVULSO EM 
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO (5)

TOTAL 
INGRESSANTES

BIOMÉDICAS
FCF                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                           43                            -                                          -                                 43 
FCM                                  186                                    -                                64                                             11                                 -                         174                            -                                       174                             609 
FEF                                      -                                      -                                35                                              -                                   -                            -                              -                                          -                                 35 
FENF                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                           76                            -                                          -                                 76 
FOP                                  170                                    -                                67                                              -                                   -                            -                              -                                       145                             382 
IB                                      -                                      -                                29                                              -                                   -                           93                            -                                          -                               122 
TOTAL                                  356                                    -                              195                                             11                                 -                         386                            -                                       319                          1.267 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                  136                                    -                                45                                              -                                   -                         210                            -                                       123                             514 
TOTAL                                  136                                    -                                45                                              -                                   -                         210                            -                                       123                             514 

TECNOLÓGICAS
FEA                                  120                                    -                                 -                                                -                                   -                           22                            -                                         50                             192 
FEAGRI                                     25                                    -                                20                                              -                                   -                         119                            -                                         29                             193 
FEC                                       5                                    -                                67                                              -                                   -                           18                        192                                     134                             416 
FEEC                                     40                                    -                                90                                              -                                   -                         355                            -                                       107                             592 
FEM                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                  -   
FEQ                                  133                                    -                                  6                                              -                                   -                            -                              -                                       196                             335 
FT                                     91                                    -                                 -                                                 4                                 -                           53                            -                                       119                             267 
TOTAL                                  414                                    -                              183                                               4                                 -                         567                        192                                     635                          1.995 

EXATAS
IC                                     51                                    -                                 -                                             177                                 -                           80                            -                                           6                             314 
IFGW                                      -                                      -                              383                                              -                                   -                             9                            -                                          -                               392 
IG                                      -                                      -                                70                                              -                                   -                           13                            -                                         30                             113 
IMECC                                      -                                      -                              182                                             19                                 -                           51                            -                                         30                             282 
IQ                                      -                                      -                                49                                              -                                   -                            -                            12                                        -                                 61 
TOTAL                                     51                                    -                              684                                           196                                 -                         153                          12                                       66                          1.162 

HUMANAS E
ARTES CEL                                      -                                      -                                41                                              -                                   -                            -                              -                                          -                                 41 

FE                                     19                                    -                              377                                              -                                   -                         363                          40                                        -                               799 
IA                                     61                                    -                                13                                              -                                   -                           21                            -                                         63                             158 
IE                                  155                                    -                                 -                                                -                                   -                         253                            -                                       519                             927 
IEL                                      -                                      -                              764                                              -                                   -                           55                            -                                          -                               819 
IFCH                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                  -   
TOTAL                                  235                                    -                          1.195                                              -                                   -                         692                          40                                     582                          2.744 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                  -   

COTUCA                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                  -   
TOTAL                                      -                                      -                                 -                                                -                                   -                            -                              -                                          -                                  -   

TOTAL                               1.192                                    -                          2.302                                           211                                 -                      2.008                        244                                 1.725                          7.682 
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Figura 3.5.  Alunos ingressantes em cursos de extensão - 2017 a 2020 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
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Tabela 3.12. Cursos iniciados na extensão por unidade e modalidade de curso em 2017 

 
Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA
DISCIPLINA DE CURSO 

MÚLTIPLO
TOTAL DE 
CURSOS

HORAS-AULA 
EFETIVADAS

BIOMÉDICAS
FCF                      1 1 4
FCM                                 29                            16                                            11                    13                                           63 132 39.761
FEF                               1                                             6 7 250
FENF                                    1 1 492
FOP                                 11                            19                      2                                           99 131 10.507
IB                                    1 1 360
TOTAL                                 42                                   -                              36                                            11                                   -                      16                           -                                           168                   273                51.374 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                    9                               6                    25                                         136 176 3.701
TOTAL                                    9                                   -                                 6                                              -                                     -                      25                           -                                           136                   176                   3.701 

TECNOLÓGICAS
FEA                                    2                      1                            3                                           22 28 740
FEAGRI                                    1                               6                                           19 26 595
FEC                                    4                               7                      1                          16                                           70 98 2.941
FEEC                                    1                               5                    31                                             7 44 1.468
FEM                                    1                                           20 21 620
FEQ                                    5                               6                                               1                                           88 100 2.754
FT                                    5                               3                      5                                           64 77 2.144
TOTAL                                 19                                   -                              27                                               1                                   -                      38                          19                                         290                   394                11.262 

EXATAS
IC                                    2                                               2                      3                                           54 61 1.437
IFGW
IG                                    1                               3                                           18 22 472
IMECC                                    2                               9                      4                                           12 27 1.158
IQ                               1 1 36
TOTAL                                    5                                   -                              13                                               2                                   -                        7                           -                                             84                   111                   3.103 

HUMANAS E
ARTES CEL                            22 22 990

FE                            18                    13                                             1 32 2.669
IA                                    3                               1                      5                                           62 71 1.301
IE                                 15                               2                      4                                         191 212 5.812
IEL                            70                      6 76 3.932
IFCH                               1                      1 2 173
TOTAL                                 18                                   -                            114                                              -                                     -                      29                           -                                           254                   415                14.877 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL

COTUCA                      2                                             1 3 137
TOTAL                                   -                                     -                                -                                                -                                     -                        2                           -                                               1                        3                      137 

TOTAL                                 93                                   -                            196                                            14                                   -                    117                          19                                         933                1.372                84.454 
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Tabela 3.13. Cursos Iniciados na Extensão por Unidade e Modalidade de Curso em 2018 
 

 
 
 
 
 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO TOTAL DE CURSOS HORAS-AULA 
EFETIVADAS

BIOMÉDICAS
FCF                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                   -                                        -                                   -                                        -                                        -   
FCM                                    31                                      -                                      14                                         14                                      -                                  12                                      -                                  64                                  135                             41.813 
FEF                                       1                                      -                                         1                                          -                                        -                                   -                                        -                                  10                                    12                                  390 
FENF                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                    2                                      -                                   -                                         2                                    36 
FOP                                       9                                      -                                      13                                          -                                        -                                    1                                      -                                  96                                  119                               8.526 
IB                                      -                                        -                                         3                                          -                                        -                                   -                                        -                                   -                                         3                                    92 
TOTAL                                    41                                      -                                      31                                         14                                      -                                  15                                      -                                170                                  271                             50.857 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                       8                                      -                                         6                                          -                                        -                                  15                                      -                                163                                  192 3.995                             
TOTAL                                       8                                      -                                         6                                          -                                        -                                  15                                      -                                163                                  192                               3.995 

TECNOLÓGICAS
FEA                                       2                                      -                                        -                                            -                                        -                                   -                                         2                                26                                    30                                  828 
FEAGRI                                       1                                      -                                         3                                          -                                        -                                    1                                      -                                  11                                    16                                  460 
FEC                                       3                                      -                                         5                                          -                                        -                                   -                                      14                                49                                    71                               2.212 
FEEC                                       1                                      -                                         4                                          -                                        -                                  30                                      -                                    7                                    42                               1.396 
FEM                                       1                                      -                                        -                                            -                                        -                                   -                                        -                                  20                                    21                                  620 
FEQ                                       5                                      -                                         6                                          -                                        -                                   -                                        -                                  86                                    97                               2.400 
FT                                       5                                      -                                         1                                          -                                        -                                    5                                      -                                  56                                    67 1702
TOTAL                                    18                                      -                                      19                                          -                                        -                                  36                                    16                              255                                  344                               9.618 

EXATAS
IC                                       2                                      -                                        -                                             4                                      -                                    1                                      -                                  67                                    74                               1.527 
IG                                      -                                        -                                         4                                          -                                        -                                    1                                      -                                  12                                    17                                  364 
IFGW                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                    1                                      -                                   -                                         1                                    12 
IMECC                                       1                                      -                                         9                                          -                                        -                                    5                                      -                                  12                                    27                               1.186 
IQ                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                   -                                        -                                   -                                        -                                        -   
TOTAL                                       3                                      -                                      13                                           4                                      -                                    8                                      -                                  91                                  119                               3.089 

HUMANAS E
ARTES CEL                                      -                                        -                                      24                                          -                                        -                                    1                                      -                                   -                                      25                               1.110 

FE                                       2                                      -                                      21                                          -                                        -                                  17                                      -                                  24                                    64                               3.878 
IA                                       3                                      -                                         1                                          -                                        -                                    2                                      -                                  60                                    66                               1.233 
IE                                    11                                      -                                        -                                            -                                        -                                    9                                      -                                199                                  219                               6.348 
IEL                                      -                                        -                                      80                                          -                                        -                                    7                                       1                                 -                                      88                               4.652 
IFCH                                      -                                        -                                         2                                          -                                        -                                   -                                        -                                   -                                         2                                  105 
TOTAL                                    16                                      -                                    128                                          -                                        -                                  36                                       1                              283                                  464                             17.326 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                   -                                        -                                   -                                        -   -                                  

COTUCA                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                    5                                      -                                   -                                         5 176                                 
TOTAL                                      -                                        -                                        -                                            -                                        -                                    5                                      -                                   -                                         5                                  176 

TOTAL                                    86                                      -                                    197                                         18                                      -                               115                                    17                              962                               1.395                             85.061 
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Tabela 3.14. Cursos Iniciados na Extensão por Unidade e Modalidade em 2019 

 
 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO
TOTAL DE 
CURSOS

HORAS-AULA 
EFETIVADAS

BIOMÉDICAS
FCF                                    -                                        -                               1                                          -                                        -                             3                        -                                    -                         4                             84 
FCM                                   31                                      -                             13                                         13                                      -                           14                         1                                60                  132                     42.944 
FEF                                     2                                      -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                  18                    20                          720 
FENF                                    -                                        -                               1                                          -                                        -                            -                          -                                    -                         1                             32 
FOP                                   10                                      -                               8                                          -                                        -                             2                        -                                104                  124                       7.967 
IB                                     1                                      -                              -                                            -                                        -                           12                        -                                    -                      13                          523 
TOTAL                                   44                                      -                             23                                         13                                      -                           31                         1                              182                  294                     52.270 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                     6                                      -                               4                                          -                                        -                           28                        -                                133                  171 3.810                      
TOTAL                                     6                                      -                               4                                          -                                        -                           28                        -                                133                  171                       3.810 

TECNOLÓGICAS
FEA                                     1                                      -                              -                                            -                                        -                            -                           2                                18                    21                          588 
FEAGRI                                     1                                      -                               5                                          -                                        -                             1                        -                                  19                    26                          550 
FEC                                     2                                      -                               5                                          -                                        -                             5                       14                                39                    65                       1.633 
FEEC                                     1                                      -                               9                                          -                                        -                           37                        -                                     7                    54                       1.848 
FEM                                     1                                      -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                  20                    21                          620 
FEQ                                     7                                      -                               3                                          -                                        -                            -                          -                                112                  122                       2.512 
FT                                     4                                      -                               6                                           1                                      -                             6                        -                                  64                    81 2503
TOTAL                                   17                                      -                             28                                           1                                      -                           49                       16                              279                  390                     10.254 

EXATAS
IC                                     2                                      -                              -                                             3                                      -                             4                        -                                  58                    67                       1.667 
IG                                     1                                      -                               8                                          -                                        -                             3                        -                                  12                    24                          611 
IFGW                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                             5                        -                                    -                         5                             32 
IMECC                                    -                                        -                             10                                          -                                        -                             5                         1                                10                    26                       1.042 
IQ                                    -                                        -                               4                                          -                                        -                             4                        -                                    -                         8                          196 
TOTAL                                     3                                      -                             22                                           3                                      -                           21                         1                                80                  130                       3.548 

HUMANAS E
ARTES CEL                                    -                                        -                             13                                          -                                        -                             2                        -                                    -                      15                          645 

FE                                    -                                        -                             16                                          -                                        -                           12                        -                                     4                    32                       2.392 
IA                                     3                                      -                               1                                          -                                        -                             5                        -                                  51                    60                       1.342 
IE                                   13                                      -                              -                                            -                                        -                             5                        -                                158                  176                       5.006 
IEL                                    -                                        -                             80                                          -                                        -                             4                        -                                    -                      84                       4.549 
IFCH                                    -                                        -                               4                                          -                                        -                            -                          -                                    -                         4                          195 
TOTAL                                   16                                      -                           114                                          -                                        -                           28                        -                                213                  371                     14.129 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -   -                          

COTUCA                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                             8                        -                                    -                         8 276                         
TOTAL                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                             8                        -                                    -                         8                          276 

TOTAL                                   86                                      -                           191                                         17                                      -                         165                       18                              887               1.364                     84.287 
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Tabela 3.15. Cursos Iniciados na Extensão por Unidade e Modalidade de Curso em 2020 

 
(1) Curso de Extensão: Destinado a divulgar e atualizar conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 30 horas, com atribuição de notas.  
(2) Aperfeiçoamento: Destinado a graduados em cursos superiores, para a atualização e melhoria dos conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 360 horas, com atribuição de notas. 
(3) Atualização: Destinado a graduados em cursos superiores, para a atualização e melhoria dos conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de 180 horas, com atribuição de notas. 
(4) Curso de Difusão: Destinado a divulgar a cultura, conhecimentos e técnicas de trabalho, com carga horária mínima de uma hora, sem atribuição de notas ou conceitos. 

ÁREA UNIDADE ESPECIALIZAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA

ESPECIALIZAÇÃO 
TÉCNICA

CURSO DE 
EXTENSÃO (1) APERFEIÇOAMENTO (2) ATUALIZAÇÃO (3) CURSO DE 

DIFUSÃO (4)
DISCIPLINA 

ISOLADA
DISCIPLINA DE 

CURSO MÚLTIPLO
TOTAL DE 
CURSOS

HORAS-AULA 
EFETIVADAS

BIOMÉDICAS
FCF                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                             1                        -                                    -                         1                             15 
FCM                                   26                                      -                               7                                           6                                      -                             4                        -                                  57                  100                     39.304 
FEF                                    -                                        -                               1                                          -                                        -                            -                          -                                    -                         1                             30 
FENF                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                             2                        -                                    -                         2                             28 
FOP                                     6                                      -                               2                                          -                                        -                            -                          -                                  67                    75                       4.591 
IB                                    -                                        -                               4                                          -                                        -                             6                        -                                    -                      10                          296 
TOTAL                                   32                                      -                             14                                           6                                      -                           13                        -                                124                  189                     44.264 

CIÊNCIAS 
APLICADAS

FCA                                     5                                      -                               1                                          -                                        -                             6                        -                                  63                    75 1.524                      
TOTAL                                     5                                      -                               1                                          -                                        -                             6                        -                                  63                    75                       1.524 

TECNOLÓGICAS
FEA                                     2                                      -                              -                                            -                                        -                             1                        -                                  12                    15                          368 
FEAGRI                                     1                                      -                               2                                          -                                        -                             4                        -                                  10                    17                          391 
FEC                                     1                                      -                               4                                          -                                        -                             1                       14                                29                    49                       1.352 
FEEC                                     1                                      -                               4                                          -                                        -                           12                        -                                     6                    23                       1.252 
FEM                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -                                -   
FEQ                                     4                                      -                               1                                          -                                        -                            -                          -                                110                  115                       2.209 
FT                                     3                                      -                              -                                             1                                      -                             2                        -                                  45                    51 1532
TOTAL                                   12                                      -                             11                                           1                                      -                           20                       14                              212                  270                       7.104 

EXATAS
IC                                     1                                      -                              -                                             4                                      -                             2                        -                                  46                    53                       1.223 
IG                                    -                                        -                               2                                          -                                        -                             2                        -                                  12                    16                          306 
IFGW                                    -                                        -                               1                                          -                                        -                             1                        -                                    -                         2                          138 
IMECC                                    -                                        -                               8                                           1                                      -                             3                        -                                  11                    23                          732 
IQ                                    -                                        -                               2                                          -                                        -                            -                           1                                  -                         3                             80 
TOTAL                                     1                                      -                             13                                           5                                      -                             8                         1                                69                    97                       2.479 

HUMANAS E
ARTES CEL                                    -                                        -                               3                                          -                                        -                            -                          -                                    -                         3                          135 

FE                                     2                                      -                             13                                          -                                        -                             7                         1                                   3                    26                       2.102 
IA                                     2                                      -                               1                                          -                                        -                             3                        -                                  37                    43                          839 
IE                                     6                                      -                              -                                            -                                        -                             4                        -                                122                  132                       3.991 
IEL                                    -                                        -                             72                                          -                                        -                             2                        -                                    -                      74                       4.206 
IFCH                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -                                -   
TOTAL                                   10                                      -                             89                                          -                                        -                           16                         1                              162                  278                     11.273 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -   -                          

COTUCA                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -   -                          
TOTAL                                    -                                        -                              -                                            -                                        -                            -                          -                                    -                        -                                -   

TOTAL                                   60                                      -                           128                                         12                                      -                           63                       16                              630                  909                     66.644 
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Figura 3.6.  Cursos iniciados na Extensão todas as modalidades: 2017 a 2020. 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
 

Tabela 3.16. Alunos Matriculados em Cursos (1) na Extensão em 2017 
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ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS (1) NA EXTENSÃO EM 2017

ÁREA UNIDADE 2017
BIOMÉDICAS

FCF                  31 
FCM            1.209 
FEF                  65 
FENF                  27 
FOP               628 
IB                  85 
TOTAL            2.045 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA               840 
TOTAL               840 

TECNOLÓGICAS
FEA               192 
FEAGRI               139 
FEC               649 
FEEC            1.680 
FEM                  46 
FEQ               377 
FT               445 
TOTAL            3.528 

EXATAS
IC               255 
IFGW  - 
IG               179 
IMECC               417 
IQ                  20 
TOTAL               871 

HUMANAS E
ARTES CEL               223 

FE               890 
IA               246 
IE            1.437 
IEL            1.191 
IFCH               156 
TOTAL            4.143 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL  - 

COTUCA                  47 
TOTAL                  47 

         11.474 

         11.264 TOTAL DE ALUNOS CONTABILIZADOS POR RG (3)

TOTAL GERAL (2)
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Tabela 3.17. Alunos Matriculados em Cursos (1) na Extensão em 2018 

 
 
 
  

ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS (1) NA EXTENSÃO EM 2018

ÁREA UNIDADE 2018
BIOMÉDICAS

FCF                                      -   
FCM                               1.261 
FEF                                    91 
FENF                                    35 
FOP                                  410 
IB                                    44 
TOTAL                               1.841 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                  953 
TOTAL                                  953 

TECNOLÓGICAS
FEA                                  234 
FEAGRI                                  128 
FEC                                  538 
FEEC                               1.185 
FEM                                    49 
FEQ                                  312 
FT                                  358 
TOTAL                               2.804 

EXATAS
IC                                  264 
IFGW                                    11 
IG                                  141 
IMECC                                  440 
IQ                                      -   
TOTAL                                  856 

HUMANAS E
ARTES CEL                                  261 

FE                               1.722 
IA                                  167 
IE                               1.496 
IEL                               1.063 
IFCH                                    94 
TOTAL                               4.803 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -   

COTUCA                                    76 
TOTAL                                    76 

                            11.333 

                            11.185 TOTAL DE ALUNOS CONTABILIZADOS POR RG (3)

TOTAL GERAL (2)
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Tabela 3.18. Alunos Matriculados em Cursos (1) na Extensão em 2019 

 
 
  

ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS (1) NA EXTENSÃO EM 2019

ÁREA UNIDADE 2019
BIOMÉDICAS

FCF                                                                        107 
FCM                                                                     1.600 
FEF                                                                           89 
FENF                                                                           26 
FOP                                                                        385 
IB                                                                        298 
TOTAL                                                                     2.505 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                                                        990 
TOTAL                                                                        990 

TECNOLÓGICAS
FEA                                                                        209 
FEAGRI                                                                        171 
FEC                                                                        502 
FEEC                                                                     1.272 
FEM                                                                           48 
FEQ                                                                        370 
FT                                                                        412 
TOTAL                                                                     2.984 

EXATAS
IC                                                                        279 
IFGW                                                                           35 
IG                                                                        215 
IMECC                                                                        393 
IQ                                                                        135 
TOTAL                                                                     1.057 

HUMANAS E
ARTES CEL                                                                        111 

FE                                                                     7.994 
IA                                                                        235 
IE                                                                     1.250 
IEL                                                                        888 
IFCH                                                                        398 
TOTAL                                                                   10.876 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                                                            -   

COTUCA                                                                           91 
TOTAL                                                                           91 

                                                                  18.503 

                                                                  18.299 TOTAL DE ALUNOS CONTABILIZADOS POR RG (3)

TOTAL GERAL (2)
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Tabela 3.19. Alunos Matriculados em Cursos (1) na Extensão em 2020 

 
 
(1) Cursos e disciplinas de Cursos múltiplos iniciados no período. 
(2) Total de alunos matriculados sendo contado uma única vez em cada Unidade. 
(3) Total de alunos matriculados sendo contado através do RG, uma única vez, independente da Unidade 

ALUNOS MATRICULADOS EM CURSOS (1) NA EXTENSÃO EM 2020

ÁREA UNIDADE 2020
BIOMÉDICAS

FCF                                                                      43 
FCM                                                                   607 
FEF                                                                      35 
FENF                                                                      76 
FOP                                                                   382 
IB                                                                   122 
TOTAL                                                                1.265 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                                                   514 
TOTAL                                                                   514 

TECNOLÓGICAS
FEA                                                                   192 
FEAGRI                                                                   193 
FEC                                                                   416 
FEEC                                                                   592 
FEM                                                                       -   
FEQ                                                                   335 
FT                                                                   267 
TOTAL                                                                1.995 

EXATAS
IC                                                                   314 
IFGW                                                                   391 
IG                                                                   113 
IMECC                                                                   282 
IQ                                                                      61 
TOTAL                                                                1.161 

HUMANAS E
ARTES CEL                                                                      41 

FE                                                                   775 
IA                                                                   158 
IE                                                                   927 
IEL                                                                   814 
IFCH                                                                       -   
TOTAL                                                                2.715 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                                                       -   

COTUCA                                                                       -   
TOTAL                                                                       -   

                                                               7.650 

                                                               7.568 TOTAL DE ALUNOS CONTABILIZADOS POR RG (3)

TOTAL GERAL (2)
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Figura 3.7.  Matrículas em cursos de Extensão (exceto MOOCs) período: 2017 a 2020. 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 
 

Tabela 3.20. Cursos na Extensão realizados em 2017 
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CURSOS NA EXTENSÃO REALIZADOS EM 2017

ÁREA UNIDADE 2017
BIOMÉDICAS

FCF                           1 
FCM                      132 
FEF                           7 
FENF                           1 
FOP                      131 
IB                           1 
TOTAL                      273 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                      176 
TOTAL                      176 

TECNOLÓGICAS
FEA                        28 
FEAGRI                        26 
FEC                        98 
FEEC                        44 
FEM                        21 
FEQ                      100 
FT                        77 
TOTAL                      394 

EXATAS
IC                        61 
IFGW
IG                        22 
IMECC                        27 
IQ                           1 
TOTAL                      111 

HUMANAS E
ARTES CEL                        22 

FE                        32 
IA                        71 
IE                      212 
IEL                        76 
IFCH                           2 
TOTAL                      415 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL

COTUCA                           3 
TOTAL                           3 

TOTAL                   1.372 
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Tabela 3.21. Cursos na Extensão realizados em 2018 

 
 
  

CURSOS NA EXTENSÃO REALIZADOS EM 2018

ÁREA UNIDADE 2018
BIOMÉDICAS

FCF                                      -   
FCM                                  135 
FEF                                    12 
FENF                                       2 
FOP                                  119 
IB                                       3 
TOTAL                                  271 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                  192 
TOTAL                                  192 

TECNOLÓGICAS
FEA                                    30 
FEAGRI                                    16 
FEC                                    71 
FEEC                                    42 
FEM                                    21 
FEQ                                    97 
FT                                    67 
TOTAL                                  344 

EXATAS
IC                                    74 
IFGW                                       1 
IG                                    17 
IMECC                                    27 
IQ                                      -   
TOTAL                                  119 

HUMANAS E
ARTES CEL                                    25 

FE                                    64 
IA                                    66 
IE                                  219 
IEL                                    88 
IFCH                                       2 
TOTAL                                  464 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -   

COTUCA                                       5 
TOTAL                                       5 

TOTAL                               1.395 
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Tabela 3.22. Cursos na Extensão realizados em 2019 

 
 
  

CURSOS NA EXTENSÃO REALIZADOS EM 2019

ÁREA UNIDADE 2019
BIOMÉDICAS

FCF                                       4 
FCM                                  132 
FEF                                     20 
FENF                                       1 
FOP                                  124 
IB                                     13 
TOTAL                                  294 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                  171 
TOTAL                                  171 

TECNOLÓGICAS
FEA                                     21 
FEAGRI                                     26 
FEC                                     65 
FEEC                                     54 
FEM                                     21 
FEQ                                  122 
FT                                     81 
TOTAL                                  390 

EXATAS
IC                                     67 
IFGW                                       5 
IG                                     24 
IMECC                                     26 
IQ                                       8 
TOTAL                                  130 

HUMANAS E
ARTES CEL                                     15 

FE                                     32 
IA                                     60 
IE                                  176 
IEL                                     84 
IFCH                                       4 
TOTAL                                  371 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                      -   

COTUCA                                       8 
TOTAL                                       8 

TOTAL                               1.364 
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Tabela 3.23. Cursos na Extensão realizados em 2020 

 
 

 
 

 
Figura 3.8.  Total de Cursos de Extensão realizados período: 2017 a 2020. 

Fonte: Base de dados Extecamp (2021) 

CURSOS NA EXTENSÃO REALIZADOS EM 2020

ÁREA UNIDADE 2020
BIOMÉDICAS

FCF                                                                         1 
FCM                                                                     100 
FEF                                                                         1 
FENF                                                                         2 
FOP                                                                       75 
IB                                                                       10 
TOTAL                                                                     189 

CIÊNCIAS APLICADAS
FCA                                                                       75 
TOTAL                                                                       75 

TECNOLÓGICAS
FEA                                                                       15 
FEAGRI                                                                       17 
FEC                                                                       49 
FEEC                                                                       23 
FEM                                                                        -   
FEQ                                                                     115 
FT                                                                       51 
TOTAL                                                                     270 

EXATAS
IC                                                                       53 
IFGW                                                                         2 
IG                                                                       16 
IMECC                                                                       23 
IQ                                                                         3 
TOTAL                                                                       97 

HUMANAS E
ARTES CEL                                                                         3 

FE                                                                       26 
IA                                                                       43 
IE                                                                     132 
IEL                                                                       74 
IFCH                                                                        -   
TOTAL                                                                     278 

COLÉGIOS 
TÉCNICOS COTIL                                                                        -   

COTUCA                                                                        -   
TOTAL                                                                        -   

TOTAL                                                                     909 
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Figura 3.9. Valores arrecadados em cursos de extensão pagos, período: 2015 a 2020. 

Fonte: Base de dados FUNCAMP (2021) 
 

 

Nota-se que ocorreu no primeiro ano de nossa gestão (2017) um crescimento 

significativo no volume total arrecadado dos cursos de extensão. Esse valor total se 

manteve constante e com leve crescimento nos dois anos seguintes e em 2020, período 

do início da pandemia, ocorreu uma queda abrupta, de certa maneira esperada para o 

período.
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3.3. Diretoria de Projetos de Extensão (DProj) 
 

 
 

 
A Diretoria de Projetos de Extensão (DProj) tem como missão “ser interface entre a 

comunidade universitária e a sociedade pela interação dialógica, apoiando, produzindo, 

coordenando e fomentando ações de extensão”. 

Desde a sua criação em 2005, inicialmente como Coordenadoria de Assuntos 

Comunitários (CAC) e agora com nova nomenclatura em 2018 a DProj vivenciou vários 

desafios, conquistas e testemunhos do desenvolvimento dos projetos e programas de 

extensão universitária. 

Em continuidade às ações até então desenvolvidas, a DProj manteve as atividades 

de extensão, através de articulação com escolas públicas, comunidades, organizações 

governamentais e não governamentais (ONGs) e assentamentos rurais. As atividades 

são desenvolvidas por professores, funcionários, voluntários e estudantes, em especial 

os bolsistas de auxílio social do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) da Unicamp. 

A Diretoria de Projetos apoia as ações de extensão da universidade no geral e em 

programas específicos tais como cursinhos preparatórios para vestibular e seleção de 

cursos técnico; editais de fomento com parceiros externos à universidade; etc.  

É responsável pelo apoio e acompanhamento das Incubadoras Tecnológicas de 

Cooperativas Populares (ITCP), tradicional e reconhecido programa de apoio ao 

desenvolvimento socioeconômico de empreendimentos de Economia Solidária e ao 

desenvolvimento de Tecnologia Social.  

Atua, ainda, no gerenciamento e acompanhamento das iniciativas de apoio a 

extensão na ProEC, tais como editais de financiamento a projetos e bolsas de extensão, 

etc. 

O crescimento do público participante das ações de extensão mostra a consolidação 

dos projetos e programas existentes na DProj. A seguir apresentamos as principais 

iniciativas com seus objetivos, características e resultados. 
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3.3.1. Edital de Apoio a Projetos de Extensão – PEC/PEX  
Em 2007, foi lançado o 1º Edital PREAC para Projetos de Extensão Comunitária, 

oferecendo recursos institucionais de R$150 mil, e em 2008, o segundo Edital com 

recursos de R$250 mil. Atualmente os recursos do edital somam o montante de R$ 350 

mil. O Edital PEC tinha como objetivo apoiar financeiramente projetos de extensão 

universitária que se enquadrem no conceito de extensão; fomentar as atividades de 

extensão e valorizar os docentes, alunos e funcionários que delas participem; 

estabelecer o registro institucional das atividades desenvolvidas e dos resultados 

alcançados; beneficiar diretamente as pessoas e comunidades externas envolvidas, 

capacitando-as para uma vivência cidadã mais digna e completa. 

A partir de 2019 o Edital passou a ser chamado de PEX, mantendo o mesmo 

objetivo, ou seja, apoiar financeiramente os Projetos de Extensão Universitária que se 

enquadrem no conceito de “Extensão”. O orçamento do PEX faz parte da Distribuição 

Orçamentária da Unicamp como um dos elementos integrantes do Grupo VI – Programa 

de Apoio, mais especificamente, Programa de Apoio e Valorização da Extensão 

Universitária. 

A verba disponibilizada é vinculada ao Fundo de Apoio ao Ensino, à Pesquisa e à 

Extensão – FAEPEX. 

A avaliação das propostas se dá em três etapas: 1) Análise prévia realizada pelos 

Membros da Subcomissão Temática; 2) Análise dos projetos pelos Pareceristas indicados 

e constante no banco de dados; 3) Validação do Ranking das propostas, por área de 

conhecimento. Essa análise é conduzida por uma comissão avaliadora. O processo de 

avaliação inicial é realizado no sistema SIGE da UNICAMP. 

 

1. Análise prévia 

Consiste na análise do atendimento dos requisitos do Edital: 

• Se o projeto é ou não de extensão indissociado do ensino e da 
pesquisa. 

• Se os docentes envolvidos na ação têm suas atribuições no projeto 
devidamente explicitadas e se realizarão ações efetivas dentro da 
área de ação do projeto. 

• Se todas as informações obrigatórias foram corretamente 
apresentadas. 

• O descumprimento dos requisitos do Edital será considerado pela 
Comissão Organizadora para desclassificação da proposta 
apresentada. 

Se todos os requisitos forem atendidos, o projeto será submetido à 
análise de pareceristas da universidade. 

 

2. Análise realizada pelos pareceristas 
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Os projetos classificados foram enviados para análise cega dos 

pareceristas que usaram um formulário padrão na plataforma SAPPE. As 

questões do formulário são diretamente relacionadas aos pontos do item 

4 do edital. São 12 questões que são avaliadas com notas de 0 a 10. 

Os avaliadores recebem a comunicação no e-mail institucional e 

várias mensagens são enviadas com lembretes de participação. Caso o 

avaliador não faça a análise no prazo, o membro da Subcomissão Temática 

da área deve fazer a avaliação em seu lugar. 

 

3. Validação do Ranking das propostas 

Após a análise dos pareceristas é gerada a lista dos projetos por nota. Os 

avaliadores checam essa lista para determinar se está tudo correto. Após isso, 

organizamos por área temática e dividimos os recursos proporcionalmente ao número 

de propostas apresentadas por área do conhecimento. 

 

Resultados 

De 2017 até a presente data, R$ 1.100,000 milhão foram investidos em apoio a 160 

Projetos de Extensão, média de 39 projetos por edital que atenderam aos requisitos 

formalizados em editais ProEC/PEX lançados anualmente. Em média, cada projeto 

recebeu recursos financeiros em torno de R $10.000,00.  

A partir do ano de 2015 a ProEC deu início ao processo de informatização das ações 

relacionadas à Extensão, tendo como ponto de partida o cadastramento e a inscrição de 

propostas submetidas ao Edital PREAC – PEC. Essa iniciativa pode ter contribuído, como 

um dos fatores de estímulo, acarretando um aumento significativo ano a ano do número 

de propostas recebidas. 

Por exemplo, para o edital PEX 2020, foram submetidas 107 propostas, sendo que 

94 delas foram classificadas para a segunda fase de avaliação (após análise prévia). Das 

94 propostas, 39 foram contempladas com recursos financeiros, totalizando R$ 

359.779,71 em apoio. O valor máximo a ser financiado por projeto é de R$ 10.000,00. 

Os dados detalhados das propostas submetidas podem ser verificados nas figuras a 

seguir: 
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Figura 3.10. Propostas submetidas por Instituto/Faculdade – total: 107 
 
 

 
Figura 3.11. Número de Propostas avaliadas por Subcomissão Temática - total: 94 

 
 

A seguir tem-se (Tabela 3.24) o número de propostas aprovadas e o valor 

do financiamento a esses projetos de extensão por unidade, as propostas 

contempladas por linhas de extensão (Tabela 3.25) e o nome dos projetos 

contemplados e suas unidades (Tabela 3.26). 

 
Tabela 3.24. Propostas Aprovadas e o Valor do Financiamento – 2020 

Unidade Propostas R$ 
FCM 6 R$ 54.994,00 
IFCH 5 R$ 49.500,00 
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Tabela 3.25. Propostas Contempladas com recursos Financeiros por Linhas de Extensão - 
2020 

Linha de Extensão Propostas 

Grupos Sociais Vulneráveis 5 

Jovens e Adultos 1 

Espaços de Ciência 2 

Metodologias e Estratégias de Ensino/Aprendizagem 4 

Temas Específicos/Desenvolvimento Humano. 4 

Saúde Humana 3 

Alfabetização, Leitura e Escrita 1 

Artes Integradas 1 

Esporte e Lazer 3 

Midias  1 

Midias-artes 1 

Questões Ambientais 2 

Uso de Drogas e Dependência Química 1 

Segurança Alimentar e Nutricional 1 

Saúde Humana 3 

Desenvolvimento Rural e Questão agrária 1 

Saúde da família 1 

IMECC 1 R$   2.500,00 

FOP 1 R$ 10.000,00 
FEF 2 R$ 19.990,00 
FE 2 R$ 20.000,00 

FEA 3 R$ 28.800,00 

FCA 2 R$ 18.949,32 

FEAGRI 1 R$ 10.000,00 
IB 2 R$ 20.000,00 

FT 3 R$ 30.00O,00 

IG 3 R$ 29.910,00 
FENF 1 R$ 10.000,00 

IE 1 R$ 9.320,48 
FCF 2 R$ 15.750,00 

FEM 1 R$ 10.000,00 

FEQ 1 R$ 10.000,00 
REIT/CGU/CMU 1 R$ 9.994,05 

REIT/CGU/PAGU 1 R$ 9.981,86 
TOTAL: 39 R$359.779,71 
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Desenvolvimento Urbano 1 

Infância e Adolescência 1 

Empreendedorismo 2 

Direitos Individuais e Coletivos 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3.26. Projetos contemplados, Coordenadores e suas Unidades – 2020 
Título do Projeto Responsável Unidade 

“Fronteiras Cruzadas” Formação de rede 
sóciotécnica com imigrantes e refugiados 

Ricardo Luiz Coltro 
Antunes IFCH/DS 

“Nosso Busão”: Formação De Cidadãos Para O 
Desenvolvimento Sustentável Aplicado Ao Uso De 
Ônibus 

Carla Kazue Nakao 
Cavaliero 

FEM/DE 
A importância do ensino e divulgação científica 
para a Conservação da Biodiversidade Marinha 

Fosca Pedini 
Pereira Leite 

IB/DBANI 

Apoio emocional virtual a pacientes internados por 
COVID-19 e seus familiares (APEM-Covid) 

Renata Cruz Soares 
de Azevedo FCM/DPMP 

Aprendendo com as abelhas Roberto Greco IG/DGEO 
Autocuidado e promoção de bem-estar a 
pacientes com câncer através de cosméticos 
coloridos 

 Gislaine Ricci 
Leonardi 

FCF 
Avaliação Da Eficácia De Uma Intervenção Digital 
Para Fortalecimento Do Autocuidado E Resiliência 
E 

Lilia Freire 
Rodrigues de Souza 
Li FCM/DP 

Canais de Comercialização e Melhoria de 
Processos e Produtos oriundos da Agricultura 
Familiar 

Marcus Bruno 
Soares Forte 

FEA/DEA 
Centro de Estudos e Extensão Indígena  Josely Rimoli FCA 
Competição Nacional Desafio Jovem Engenheiro 
(DJE) 

Marisa Masumi 
Beppu 

FEQ/DEMBi
o 

Cursinho Popular Emancipa - Unidade Antônio da 
Costa Santos 

Lucio Tunes dos 
Santos 

IMECC/DM
A 

Cursinho Popular Proceu Conhecimento 
Maria José Maluf 
de Mesquita IG/DGRN 
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Direito à cidade como condição de cidadania 
Jose Marcos Pinto 
Da Cunha IFCH/DD 

Economia nas Escolas 
Adriana Nunes 
Ferreira IE/DPHE 

Educação em saúde na prevenção do câncer de 
pele voltada aos trabalhadores da construção civil 
de Ca 

Renata Ferreira 
Magalhães 

FCM/DCM 

Educação Estética e Violência de Gênero 
Karla Adriana 
Martins Bessa 

REIT/CGU/ 
COCEN/PA

GU 
Educação Popular Vila Soma: Alfabetização de 
Jovens e adultos 

Fabiana de Cassia 
Rodrigues FE/DEFHE 

Elaboração de materiais de apoio didático na Terra 
Indígena Rio Silveira 

Vicente Eudes 
Lemos Alves IG/DGEO 

Espiral do Saber - O lúdico da Educação Ambiental 
através da Contação de Histórias 

Lubienska Cristina 
Lucas Jaquiê 
Ribeiro FT/CGAMB 

Explora - Divulgação Científica e Oficinas para a 
Comunidade 

Vitor Rafael Coluci 
FT/CGINFO 

Fortalecimento da agricultura urbana em 
Campinas: organização produtiva e ampliação do 
mercado 

Vanilde Ferreira de 
Souza Esquerdo 

FEAGRI 

Gastro Sons - Borboletas na barriga 
Maria Angela 
Bellomo Brandão FCM/DP 

Ihatoho: elaboração de materiais didáticos de 
matemática para escolas Kalapalo 

Antonio Roberto 
Guerreiro Junior IFCH/DA 

Implementação De Serviço De Aconselhamento 
Nutricional Para Pessoas Com Doenças 
Cardiovasculares 

Marilia Estêvam 
Cornélio 

FENF 

Jardim Educativo da UNICAMP: canteiros 
temáticos para atividades de ensino, pesquisa e 
extensão 

Maria do Carmo 
Estanislau do 
Amaral 

IB/DBVEG 

Madrepérola - Enactus Unicamp 
Cassio Cardoso 
Filho FCM/DTG 

Mais idosos, mais força e mais equilíbrio. 
Marco Carlos 
Uchida FEF/DEAFA 

Manipulação de alimentos: Boas práticas para 
melhorar a qualidade do seu queijo artesanal. 

Nathália Cristina 
Cirone Silva FEA/DCA 

Metodologias ativas na educação em saúde e 
cursinho Pirabixo 

Fernanda Klein 
Marcondes 

FOP/DCF/F
B 

Mostra de Cinema Indígena do CPEI/ IFCH vai ao 
Museu de Imagem e Som (MIS) de Campinas 

Joana Cabral de 
Oliveira IFCH/DA 

Plataforma #covidmemorybrazil 
Ana Carolina de M. 
D. Maciel 

REIT/CGU/ 
COCEN/CM

U 
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Podcast ("Na mesa") para Difusão Científica e 
Atividades de Extensão em Engenharia de 
Alimentos 

Anderson De Souza 
Santana 

FEA/DCA 

Projeto de Extensão em Educação Política 
Andréa M. de 
Freitas IFCH/DCP 

Projeto de Extensão em Lutas e Esporte de 
Combate 

Leandro Carlos 
Mazzei FCA 

Promoção de Cidadania e Saúde em Área de 
Ocupação Urbana 

Rubens Bedrikow 
FCM/DSC 

Que Lança é Esse? Redução de Danos, Juventude e 
Contextos de Festa 

José Luiz da Costa 
FCF 

Sentido Poético - da semântica à direção, possíveis 
rumos para a educação. 

Andre Luiz Correia 
Gonçalves de 
Oliveira FE/DELART 

Transferência de conhecimento para geração de 
energia elétrica comunidades sem acesso a luz 
elétrica 

Marli de Freitas 
Gomes Hernandez 

FT/CGINFO 
Treinamento aeróbio sistematizado e 
individualizado para promoção da saúde de 
mulheres 

Cláudia Regina 
Cavaglieri 

FEF/DEAFA 
 

A lista completa dos projetos contemplados está no Anexo desse relatório. 
 

 
LISTA NOMINAL DE PARECERISTAS – PEX – 2020 

1. Alcides Jose Scaglia 
2. Alexandrina Monteiro 
3. Alik Wunder 
4. Amauri Aparecido Aguiar 
5. Ana Carolina De M. Delfim Maciel 
6. Ana Maria Reis De Goes Monteiro 
7. Anderson De Souza Santana 
8. Antonio Augusto Fasolo Quevedo 
9. Antonio Roberto Guerreiro Junior 
10. Aryane Santos Nogueira 
11. Carla Kazue Nakao Cavaliero 
12. Carlos Roberto Silveira Correa 
13. Carmenlucia S.Giordano Penteado 
14. Carolina De Roig Catini 
15. Daniel Fabio Kawano 
16. Daniela Palma 
17. Daniele Pompei Sacardo 
18. Debora Cristina Jeffrey 
19. Debora De Santos Souza 
20. Debora Mazza  
21. Elenice Valentim Carmona 

22. Eliana Toledo Ishibashi 
23. Emilia Wanda Rutkowski 
24. Erika Christiane Marocco Duran 
25. Fabiana De Cassia Rodrigues 
26. Flavio Vasconcelos Da Silva 
27. Fernanda Ramos Gadelha 
28. Flavio Vasconcelos Da Silva 
29. Gabriela Guarneiria C. Tebet 
30. Gildo Girotto Junior 
31. Glyn Mara Figueira 
32. Gustavo Mockaitis 
33. Gustavo Tenroio Cunha 
34. Hyun Mo Yang 
35. Ivani Rodiruges Silva 
36. Jose Joaquin Lunazzi 
37. José Luiz Da Costa 
38. Karina Diniz Oliveira 
39. Kelly Cristina Poldi 
40. Lais Silveira Fraga 
41. Laura Leticia Ramos Rifo 
42. Leila Da Costa Ferreira 
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43. Lucia Elvira Alvares 
44. Luciana Asprino 
45. Luciano Pereira 
46. Lucio Tunes Dos Santos 
47. Luisa Andreia Gachet 
48. Maicon Ribeiro Correa 
49. Marcedlo Brocchi 
50. Marcelo Gradelha Villalva 
51. Marco Antonio Coelho Bortoleto 
52. Marcus Bruno Soares Forte 
53. Maria A. Reis De Goes M Antonio 
54. Maria Aparecida Diniz Ehrhardt 
55. Maria Cristina Menezes 
56. Maria Da Luz Rosario De Sousa 
57. Maria Helena De Melo Lima 
58. Maria Isabel Ramos Do Amaral 
59. Mauricio Ernica  
60. Muriel De Oliveira Gavira 
61. Nelson Filice De Barros 
62. Nora Rut Krawczyk 
63. Pablo Siqueira Meirelles 
64. Paulo Eduardo N. Ferreira Velho 
65. Pedro Cunha De Holanda 
66. Pedro Wagner Gonçalves 
67. Rafael Straforini 
68. Raul Reis Amorim 
69. Ricardo Carlos Cordeiro 
70. Rickson Coelho Mesquita 
71. Roberto Greco 
72. Rodolfo De Carvalho Pacagnela 
73. Samuel Rocha De Oliveira 
74. Sandra Leite Fernandes 
75. Silvia Maria Santiago 
76. Sonia Maria P. Pereira Bergamasco 
77. Susanne Rath 
78. Tania Seneme Do Canto 
79. Taniele Cristina Rui 
80. Thais Queiroz Zorzeto Cesar 
81. Theresa Maria De Freitas Adriao 
82. Vanilde Ferreira S. Esquerdo 
83. Vera Lucia Gil Da Costa Lopes 
84. Veronica Andrea Gonzalez Lopez 
85. Vicente Eudes Lemos Alves  
86. Wagner Da Silva Amaral 
87. Wenceslao Machado O. Junior 
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3.3.2. Bolsas de Extensão 

O Programa de Bolsas de Extensão da Unicamp foi criado em março de 2019 com o 

objetivo de apoiar atividades de extensão universitária da Unicamp como forma de 

complementar e contribuir com a formação de estudantes e a qualificação da pesquisa 

dessa Universidade.  

Para participar do Programa de Bolsas, uma ação de Extensão Universitária deve ser 

previamente registrada e aprovada na Unidade/Órgão do docente responsável pela 

ação bem como junto às instâncias Colegiadas de qualquer outro órgão da Unicamp. 

Entre 2019 e janeiro de 2021, 43 solicitações de bolsas foram submetidas com um 

total de 76 bolsas para graduandos e 50 bolsas para pós-graduandos (uma solicitação 

pode referir-se a várias bolsas).  

Anualmente são destinados R$350.000 para as bolsas de extensão, sendo que para 

cada ano a cota foi de 17 (dezessete) bolsas com remuneração mensal no valor de R$ 

696,70 (seiscentos e noventa e seis reais e setenta centavos) para alunos de pós-

graduação e 43 (quarenta e três) bolsas com remuneração mensal no montante de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) para alunos de graduação. 

Para a gestão das bolsas, a ProEC estabeleceu uma parceria com o Serviço de Apoio 

ao Estudante (SAE) para uso de seu sistema operacional informatizado. 

A seguir apresentamos uma breve análise do Programa das Bolsas com dados até 

janeiro de 2021. 

 

Dados das solicitações de Bolsas 

A Tabela 3.27 apresenta o tipo de ação de extensão que contará com o(s) bolsista(s) 

solicitados e a Tabela 3.28 apresenta a unidade de origem do docente solicitante.  

 
Tabela 3. 27. Solicitações por ação de extensão – 2019 a jan. 2021 

Tipo de ação número de solicitações 
Projeto 33 
Programa 9 
Evento 1 
Total 43 

Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

 
Tabela 3.28. Unidade de Ensino e Pesquisa do Docente responsável – 2019 a jan. 2021 

Unidade do solicitante Número de solicitações 
Faculdade de Educação 5 
Faculdade de Educação Física 5 
Faculdade de Ciências Médicas 5 
Instituto de Física Gleb Wataghin 4 
Faculdade de Enfermagem 4 
Faculdade de Tecnologia 3 
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Instituto de Biologia 3 
Instituto de Filosofia e Ciências 
Humanas 3 
Faculdade de Ciências Aplicadas 2 
Instituto de Geociências 2 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 2 
Instituto de Artes 1 
Faculdade de Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo 1 
Faculdade de Engenharia de 
Alimentos 1 
Centro de Lógica, Epistemologia e 
História da Ciência 1 
Faculdade de Engenharia Agrícola 1 
Total 43 

Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

 
Tabela 3.29. Área temática principal (Forproex) a que se vincula o programa ou projeto – 

2019 a jan. 2021 
Área temática principal (Forproex)  número de solicitações 
Saúde 10 
Educação 9 
Educação, Saúde 5 
Educação, Meio Ambiente 3 
Meio Ambiente 3 
Cultura 2 
Cultura, Educação 2 
Tecnologia E Produção 1 
Comunicação, Cultura, Educação, Tecnologia e Produção 1 
Cultura, Direitos Humanos E Justiça, Educação, Saúde 1 
Direitos Humanos E Justiça, Educação, Saúde 1 
Meio Ambiente, Tecnologia E Produção 1 
Cultura, Direitos Humanos E Justiça, Educação 1 
Cultura, Direitos Humanos E Justiça, Educação, Meio Ambiente 1 
Comunicação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça, Educação, 
Tecnologia e Produção 

1 

Cultura, Educação, Meio Ambiente 1 
Total 43 

Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

 
Tabela 3.30. Linha de Extensão Principal (Forproex) a que se vincula o programa ou projeto – 

2019 a jan. 2021 
Linha de Extensão Principal Número de solicitações 
Saúde humana 5 
Espaços de ciência 5 
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Desenvolvimento humano 4 
Esporte e lazer 4 
Questões ambientais 3 
Grupos sociais vulneráveis 3 
Terceira idade 2 
Infância e adolescência 2 
Comunicação estratégica 1 
Desenvolvimento urbano 1 
Desenvolvimento rural e questão agrária 1 
Formação de professores 1 
Artes visuais 1 
Desenvolvimento de produtos 1 
Pessoas com deficiências, incapacidades e necessidades 
especiais 1 
Alfabetização, leitura e escrita 1 
Saúde e proteção no trabalho 1 
Jovens e adultos 1 
Endemias e epidemias 1 
Mídias-artes 1 
Uso de drogas e dependência química 1 
Organizações da sociedade civil e movimentos sociais e 
populares 1 
Patrimônio cultural, histórico e natural 1 
Total 43 

Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

Dados dos relatórios dos bolsistas 

Ao encerrar sua participação na ação de extensão, o bolsista deve apresentar um 

relatório final. Neste período, 30 bolsistas encerraram sua participação nas ações de 

extensão contempladas com bolsa. Aqueles bolsistas que tiveram mais de seis meses de 

bolsa, entregaram também um relatório parcial.  

De forma geral, os bolsistas de extensão nesse período possuem idade até 25 anos, 

a maioria são mulheres, com renda familiar de até R$4.180,00. Houve predominância 

de alunos da graduação. A seguir detalhamos os dados de perfil dos bolsistas. 

 

 
Tabela 3.31. Tipo de bolsa - 2019 a jan/2021 

 Número de bolsistas  %  
Graduação 21 70% 
Pós-Graduação 9 30% 
Total 30   

Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

 
Tabela 3.32. Gênero do bolsista por Unidade de Ensino e Pesquisa - 2019 a jan/2021 
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Unidade Homem Mulher Total 

Centro de Memória Unicamp  1 1 
Faculdade de Ciências Aplicadas  1 1 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas  1 1 
Faculdade de Ciências Médicas  2 2 
Faculdade de Educação 3 2 5 
Faculdade de Educação Física  2 2 
Faculdade de Enfermagem 1  1 
Faculdade de Tecnologia 1 2 3 
Instituto de Artes 1 1 2 
Instituto de Biologia 1 3 4 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 2 3 5 
Instituto de Física Gleb Wataghin 1 2 3 
Total 10 20 30 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 

 
Tabela 3.33. Renda familiar em salários-mínimos por tipo de bolsa - 2019 a jan/2021 

  
Graduaçã

o 

% 
graduaçã

o 

Pós-
Graduaçã

o 

% pós-
graduaçã

o 

Total de 
resposta

s 

% por 
nível de 

renda 

Até 2 salários mínimos 6 75% 2 25% 8 27% 
de 2 a 4 salários mínimos 7 70% 3 30% 10 33% 
de 4 a 6 salários mínimos 4 100% 0 0% 4 13% 
de 6 a 8 salários mínimos 3 100% 0 0% 3 10% 
de 8 a 10 salários mínimos 1 100% 0 0% 1 3% 
acima de 10 salários 
mínimos 0 0% 1 100% 1 3% 
Prefiro não responder 0 0% 3 100% 3 10% 
Total 21 70% 9 30% 30   

Nota: salário-mínimo considerado R$ R$1.045,00 
Fonte: base de dados do Programa (2021) 
 

 
Tabela 3.34. Curso em que estavam matriculados no momento da bolsa - 2019 a jan/2021 

Curso Número de bolsistas 
Licenciatura em Física 3 
Licenciatura em Ciências Biológicas 3 
Ciências Sociais 3 
História 2 
Educação Física 2 
Ciência Política 1 
Doutorado em Historia 1 
Doutorado em Biologia Vegetal 1 
Educação 1 
Ciências do Esporte 1 
Mestrado 1 
Licenciatura em Ciências Sociais 1 
Mestrado em Ciência Política  1 
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Medicina 1 
Quimica 1 
Tec. em Saneamento Ambiental 1 
Pedagogia 1 
Enfermagem  1 
Saúde, Interdisciplinaridade e Reabilitação 1 
Engenharia Ambiental 1 
Artes Visuais 1 
Farmácia 1 
Total 30 

Fonte: base de dados do Programa (2021) 

 

O levantamento demonstra as seguintes afirmações sobre sua identidade (total de 

22 afirmações): 

 

• Acho que as pessoas devem encontrar tempo para contribuir com sua 
comunidade. 
• Coleto notícias e informações de várias fontes e diferentes pontos de vista 

diferentes 
• Considero a fonte de notícias e informações 
• Estar envolvido em um programa para melhorar minha comunidade é 

importante. 
• Estou ciente de diferentes maneiras pelas quais as pessoas veem problemas 

sociais ou como resolvê-los 
• Eu funciono efetivamente em um ambiente transcultural 
• Planejo dar parte de minha renda para ajudar outras pessoas. 
• Ser engajado socialmente é importante para mim 
• Sou capaz de levar em consideração as perspectivas de outras pessoas 

enquanto expresso minhas próprias opiniões ou opiniões 
• Tenho uma compreensão clara dos meus próprios valores e identidade 
• Estou preocupado com questões da comunidade local. 

 
Pelas repostas, podemos perceber que os bolsistas buscam informações e são 

preocupados com os desafios dos demais membros da sociedade. Bem como da sua 

capacidade de interagir e colaborar com esses membros. 

Perguntamos para os bolsistas qual era o fator de motivação para participar do 

programa. As respostas são apontadas na tabela a seguir. Os fatores estão distribuídos 

nas respostas. O fator financeiro aparece em 16 das 30 respostas mostrando que esse 

não é o fator primordial de envolvimento. Os bolsistas também consideram sua 

contribuição a sociedade e a sua própria formação/carreira. 

 
Tabela 3.35. Motivação para participar da ação de extensão 

Fator de Motivação Número de respostas 

Ajudar outras pessoas 16 
Auxílio financeiro 16 
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Explorar diferentes opções de carreiras 12 
Aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula 11 
Melhorar meu currículo 10 
Conseguir realizar minha pesquisa 5 
Aprender mais sobre ensino 2 
Outros 2 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 
 

Sobre as ações de extensão que receberam bolsa 

A seguir apresentamos os dados dos relatórios parciais ou finais entregues pelos 

bolsistas entre 2019 e janeiro de 2021. Esses relatórios são referentes a 20 ações de 

extensão (na maioria programas ou projetos) listadas a seguir: 

 

1. Acompanhamento multiprofissional de idosos saudáveis para prevenção de 
alterações de deglutição 

2. Animafísica 
3. Atendimento Multidisciplinar à Pacientes Disfágicos 
4. Contribuições universitárias em saneamento e educação ambiental 
5. Contribuições universitárias em Técnicas Sustentáveis de Saneamento e 

promoção de Saúde 
6. Diversidade vegetal em foco: despertando o interesse pelas plantas e pelo seu 

estudo 
7. EDU0298 - Intervenções Urbanas Para o Público Acidental 
8. Galileu vai no Matão - Método Científico Fácil 
9. Grafite no muro externo da escola Rezende e produção de vídeos do processo 
10. Kids save lives Brasil 
11. Laboratório de Instrumentação para Ensino de Física- LIEF 
12. Língua Portuguesa para jovens e adultos surdos 
13. Natação Paralímpica 
14. Olhares da ciência para política: uma parceria entre a UNICAMP e o Parlamento 

Jovem de Campinas 
15. Patrimônio, memória e educação: outros olhares para o estudo da história local 
16. Práticas de lazer com criança para desenvolvimento das habilidades 

socioemocionais através da dança 
17. Programa de Ensino e Pesquisa da Imagem Impressa 
18. Programa de Extensão Ecoedu Ambiental 
19. Projeto De Extensão Lutas e Esportes de Combate 
20. Você conhece as orquídeas do Brasil? 

 
Um dos projetos é o “Diversidade Vegetal em Foco” coordenado pela professora 

Maria Fernanda Calió do Instituto de Biologia. O projeto visa, por meio de atividades 

científico-culturais desenvolvidas a partir do Herbário UEC, a conscientização de público 

extra-acadêmico quanto à importância do desenvolvimento de pesquisa em 

universidades e da conservação da biodiversidade, usando o estudo de plantas como 
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modelo. Por outro lado, o desenvolvimento do projeto visa o fortalecimento do herbário 

como espaço propício para a realização de atividades de extensão e a conscientização 

de alunos de graduação e pós-graduação quanto à relevância do engajamento em 

atividades de extensão. 
 

 
Figura 3.12. Fotos das atividades do projeto “Diversidade Vegetal em Foco” 

Fonte: Website do projeto https://diveg.weebly.com/ 
 

No projeto são conduzidas diferentes atividades pertinentes ao tema 

“Biodiversidade vegetal” que abordem os mais variados assuntos, tais como: 

importância de coleções de plantas; coleta e identificação de plantas; funcionamento 

das plantas; aspectos ecológicos das plantas; interações dos humanos com as plantas e 

ambiente. A tabela a seguir apresenta a Unidade de origem do docente responsável pela 

ação de extensão.  
 

Tabela 3.36. Unidade do docente responsável pela ação de extensão– 2019- jan. 2021 

Unidade  

Número de bolsistas que 
apresentaram relatório 

Instituto de Filosofia e Ciências Humanas 5 
Faculdade de Educação 5 
Faculdade de Tecnologia 3 
Instituto de Biologia 3 
Instituto de Física Gleb Wataghin 3 
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Faculdade de Ciências Médicas 2 
Instituto de Artes 2 
Faculdade de Educação Física 2 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 1 
Instituto de Biologia  1 
Faculdade de Ciências Aplicadas 1 
Centro de Memória Unicamp 1 
Faculdade de Enfermagem 1 
Total 30 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 

 Sobre as atividades desempenhadas pelos bolsistas, somente seis não 

mencionaram a participação na concepção e elaboração da proposta do 

programa/projeto de extensão, o que consideramos um ponto positivo do envolvimento 

dos estudantes. Além disso, observamos que esses estudantes auxiliam na gestão e 

coordenação das ações e na avaliação da ação. Apenas 17 dos 30 bolsistas informaram 

desenvolver as atividades junto ao público-alvo, os demais ficaram mais na gestão da 

ação ou outras atividades. A pandemia pode ter influenciado esse número uma vez que 

muitos bolsistas mencionaram dificuldades na execução da ação por causa das 

restrições impostas pela mesma. 

Uma das sugestões dada por um dos bolsistas para aperfeiçoamento do programa 

(ver seção a seguir sobre impacto) foi o apoio a gestão das ações de extensão; o bolsista 

menciona uma espécie de consultoria que poderia ser dada pela ProEC. Isso mostra uma 

demanda atual e futura por treinamentos nessa área que poderiam ser ministrados ou 

fomentados pela ProEC. 

É também interessante mencionar que 10 bolsistas (dos 30) mencionaram que uma 

das suas atividades era o desenvolvimento de pesquisa; esse fato é bastante relevante, 

uma vez que demonstra a indissociabilidade entre pesquisa e extensão.  

 
Tabela 3.37. Tipos de atividades desempenhadas bolsista – 2019- jan. 2021 

Tipo de atividade 
n. de 

bolsistas 
Apoio na coordenação do programa/projeto, Elaboração de produto(s) acadêmico(s), Planejamento 
e produção de videoaulas 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Apoio na coordenação do 
programa/projeto, Gestão administrativa do programa/projeto 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Apoio na coordenação do 
programa/projeto, Gestão administrativa do programa/projeto, Elaboração de produto(s) 
acadêmico(s) 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Apoio na coordenação do 
programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, Avaliação do programa/projeto, Elaboração 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 2 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Desenvolvimento de pesquisa 2 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto 2 
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Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa 2 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 2 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, 
Elaboração 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Avaliação do programa/projeto 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Avaliação do programa/projeto, II Congresso De Projetos De Apoio À 
Permanêmcia De Estudantes De Graduação Da Unicamp 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Elaboração de produto(s) 
acadêmico(s) 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, Avaliação do programa/projeto 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, Avaliação do programa/projeto, Elaboração 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Desenvolvimento de atividades junto 
ao público-alvo, Avaliação do programa/projeto, Elaboração de produto(s) acadêmico(s) 1 
Concepção e elaboração da proposta do programa/projeto, Gestão administrativa do 
programa/projeto 3 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo 1 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, 
Desenvolvimento de pesquisa, Avaliação do programa/projeto 1 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, 
Avaliação do programa/projeto, Apresentação do Museu da Cidade e da exposição do MESMO para 
o público e auxílio na divulgação da exposição e curso de extensão. 1 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo, Apoio na coordenação do programa/projeto, 
Gestão administrativa do programa/projeto, Desenvolvimento de pesquisa, Avaliação do 
programa/projeto 1 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo, Desenvolvimento de pesquisa 1 
Desenvolvimento de atividades junto ao público-alvo, Gestão administrativa do programa/projeto 1 
Total 30 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 

A seguir apresentamos alguns dados referentes ao impacto percebido pelos 

estudantes bolsistas que participaram das ações de extensão. 

 

Sobre o impacto do programa de bolsas 

Com relação ao impacto da ação de extensão para a formação técnica e cidadã, 

todos os bolsistas responderam “alto” ou “muito alto”, sendo que o muito alto foi 

escolhido por 76% dos bolsistas. 

Na Tabela 3.38 a seguir apontamos a importância da atividade de extensão para o 

desenvolvimento de competências específicas pelos estudantes. É interessante 

observar a importância para a reflexão sobre a sua formação acadêmica e a realidade 

social, além de observar a integração entre ensino, pesquisa e extensão, entre outras. 

Destacamos que aparentemente ainda há uma falta de relação (ou explicitação) entre 

as ações de extensão nas quais esses estudantes participaram e o que é aprendido em 
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sala de aula. Além disso, um maior número de estudantes não considera a atuação em 

extensão como uma forma de conhecer pessoas novas ou realizar networking, talvez 

por considerarem que sua atividade profissional estará distante dos parceiros ou do 

público beneficiado pela ação de extensão. Esses pontos precisam ser melhor 

investigados em futuras pesquisas, mas oferecem pontos importantes para se 

considerar nas ações de integração ensino-extensão. 
 
 

Tabela 3.38. Importância da participação na ação de extensão para a construção de 
competências específicas - 2019-jan/2021 

 Competência  
muito importante 
(nota 4) 

nada 
importante 
(nota 1) 

Oportunidade de refletir sobre sua formação acadêmica 80% 7% 
Oportunidade de experienciar e/ou refletir sobre as questões 
sociais que envolvem a sua área de formação 80% 7% 
Oportunidade de vivenciar a integração ensino, pesquisa e 
extensão 80% 7% 
Melhorar as habilidades de comunicação 80% 3% 
Oportunidade de articulação teórico-metodológica entre 
diferentes áreas do conhecimento 73% 7% 
Oportunidade de troca de experiências e saberes entre a 
equipe do programa/projeto e o público-alvo 73% 7% 
Oportunidade de articular a formação acadêmica com a 
prática profissional 70% 7% 
Aprendizado e desenvolvimento de novas habilidades 67% 7% 
Fazer a diferença 63% 7% 
Entender as tarefas e competências envolvidas em ajudar os 
outros 63% 7% 
Autonomia no desenvolvimento de atividades 60% 0% 
Ensinar outras pessoas 60% 3% 
Melhorar desempenho acadêmico 53% 3% 
Tomar decisões eficazes sobre como executar tarefas 
enquanto fazia meu projeto 53% 3% 
Aplicação do que foi aprendido em sala de aula 47% 7% 
Conhecer pessoas novas 47% 10% 
Sentir-me necessário e valorizado na comunidade 47% 7% 
Desenvolver um sistema para desempenhar as tarefas 
necessárias para o meu projeto 47% 7% 
Criar meus próprios métodos para concluir as atividades / 
tarefas necessárias para o meu projeto. 40% 7% 
Melhorar minha autoestima 33% 10% 
Networking 27% 3% 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 

Também solicitamos que os bolsistas apontassem se durante a bolsa produziram ou 

participaram de uma produção acadêmica a partir da ação de extensão. Nas tabelas a 

seguir apresentamos as produções por tipo de bolsa e por unidade de ensino e pesquisa. 
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É interessante observar que pelo menos 19 produções foram decorrentes de pelo 

menos uma das 20 propostas realizadas. 
 

Tabela 3.39. Participação em uma produção acadêmica a partir da ação de extensão por tipo 
2019-jan/2021 

produção acadêmica a partir da ação de extensão Graduação Pós-Graduação Total 

Produto audiovisual 5  5 
Trabalho apresentado em congresso 4 1 5 
Elaboração de material didático 1 2 3 
Palestras e eventos 1 1 2 
Iniciação Científica 1  1 
Livro 1  1 
relatório de estágio 1  1 
Relatório técnico  1 1 
Total 14 5 19 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
 

 
Tabela 3.40. Participação em uma produção acadêmica a partir da ação de extensão por 

unidade - 2019-jan/2021 

 

Materi
al 

didátic
o 

Iniciaç
ão 

Científi
ca Livro 

Palestr
as e 

evento
s 

Produt
o 

audiov
isual 

relatór
io de 
estági

o 

Relató
rio 

técnic
o 

Trabalh
o em 

congres
so Total 

Faculdade de 
Ciências Aplicadas  1       1 
Faculdade de 
Ciências 
Farmacêuticas     1    1 
Faculdade de 
Ciências Médicas     1    1 
Faculdade de 
Educação    1  1 1  3 
Faculdade de 
Educação Física        2 2 
Faculdade de 
Tecnologia        3 3 
Instituto de Artes 1        1 
Instituto de 
Filosofia e Ciências 
Humanas 2  1 1 2    6 
Instituto de Física 
Gleb Wataghin     1    1 
Total 3 1 1 2 5 1 1 5 19 

Fonte: base de dados do Programa de Bolsas 
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Figura 3.13. Página do ANIMAFÍSICA no YouTube 

Fonte: Website https://www.youtube.com/channel/UC4T0iWBg9oQhiXuyw9x2G_w 
 

 

 
Figura 3.14. Publicação Promocional do MEDICAMENTOS E IDOSOS 

Fonte: Website https://www.canva.com/design/DAEGOPoB208/Mg6_LcQ2inG-TrMM9SC4-Q/view 
 

Lista da produção acadêmica listadas pelos bolsistas (2019- jan. 2021): 

• ANIMAFÍSICA APRESENTA:  QUARKS E LÉPTONS (OFICIAL). Direção: Animafísica. 
[S. l.: s. n.], 2019. (9:09). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo6Pz_3Dil4. Acesso em: 21 mar. 2021. 

• DIA NACIONAL DE ATENÇÃO À DISFAGIA - 20/03. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
https://www.canva.com/design/DADzoq7OvFA/J5lubCyA0LIuvPcPh6vyaQ/view
. Acesso em: 21 mar. 2021.  
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• EXTRA QUARKS E LÉPTONS #10 - ACELERADORES DE PARTÍCULAS. Direção: 
Animafísica. [S. l.: s. n.], 2019. (6:41). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=accEaZz8omM. Acesso em: 21 mar. 2021. 

• POST - MEDICAMENTOS E IDOSOS - @LAFATECS. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
https://www.canva.com/design/DAEGOPoB208/Mg6_LcQ2inG-TrMM9SC4-
Q/view. Acesso em: 21 mar. 2021.  

• WETLANDS CONSTRUÍDAS COMO PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM 
ESCOLA RURAL DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA-SP, apresentado em pôster na 
conferência III Encontro Sul Brasileiro de Engenharia Ambiental e Sanitária (III 
ESBEA). Disponível em https://www.ucs.br/site/midia/arquivos/apresentacoes-
eposters-esbea.pdf  

• DIVERSIDADE VEGETAL EM FOCO. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
https://diveg.weebly.com/. Acesso em: 21 mar. 2021.  

• DIVERSIDADE VEGETAL EM FOCO (@DIVEG_UNICAMP) • FOTOS E VÍDEOS DO 
INSTAGRAM. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: 
https://www.instagram.com/diveg_unicamp/. Acesso em: 21 mar. 2021.  

• WASEM, Lizete Wasem; VIEIRA, Maressa Carvalho; ALVES, Maria Luíza Tanure; 
BARBOSA, Caroline Cristaldo; FELICIANO, Náthali Fernanda; MATUNAGA, 
Monique; OLIVEIRA, Thiago Augusto Costa de OLIVEIRA. As percepções da 
natação paralímpica nos praticantes do esporte. In: VII Congresso de Ciência do 
Desporto e VI Simpósio Internacional de Ciências do Desporto. Universidade 
Estadual de Campinas, São Paulo, 2019.  
https://www.fef.unicamp.br/fef/sites/uploads/fef_inscricao/ccd2019/paper-
92880f78875bcf69ec5ad2ea6fd9c211.pdf.   

• Jogo de tabuleiro e um livro em elaboração 
• NOGUEIRA, Antonio Gilberto Ramos; RAMOS FILHO, Vagner Silva. Afinal, o que é 

patrimônio? Conceitos e suas trajetórias. In: NETTO, Raymundo; HOLANDA, 
Cristina (org.).  Curso Formação de Mediadores de Educação para Patrimônio, 
Fascículo1. Fortaleza: Fundação Demócrito Rocha, 2020. (Curso Formação de 
Mediadores de Educação para Patrimônio; 12v.). ISBN 978-85-7529-951-7 
(Coleção) / ISBN 978-85-7529-952-4 (Fascículo 1).  Disponível em 
https://cursos.fdr.org.br/mod/book/view.php?id=628&chapterid=215  

• PROJETO GRAFITE NO MURO DA ESCOLA BARÃO GERALDO DE REZENDE. 
Direção: Doutor Li. [S. l.: s. n.], 2020. (8:19). Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=WLz6nRdz12U. Acesso em: 21 mar. 2021. 

 

 

Com relação a percepção dos alunos sobre os pontos fortes do Programa de Bolsas 

de Extensão da Unicamp, citamos alguns pontos: 

• “Possibilidade de desenvolver projetos com diferentes áreas de conhecimento; 
aplicação do projeto na comunidade”. 

• “O Programa de Bolsas de Extensão é fundamental para a democratização da 
Universidade Pública, pois, através do Programa, os bolsistas podem executar 
atividades que integrem a Universidade com a comunidade, e, 
consequentemente, auxilia no processo de tornar a Universidade socialmente 
referenciada.” 
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• “Possibilidade de sair da Unicamp e atuar em ambiente externos, enxergando 
diretamente os problemas e como as pessoas que frequentam esses lugares 
fazem para tentar melhorá-los.“ 

• “Ele oferece uma maneira de integração interdisciplinar. No meu caso, por 
exemplo, entre a História e a Pedagogia. Também permite os alunos a terem uma 
percepção maior da integração que a Universidade e a sociedade devem ter para 
o bom funcionamento de ambas.” 

• Possui um caráter de preocupação social muito importante, promove vínculos 
entre pessoas e também senso de comunidade. 

• “É uma oportunidade única de se desenvolver profissionalmente, colocar em 
prática os conteúdos estudados em sala de aula e contribuir na educação das 
pessoas.” 

• “O Programa de Bolsas de Extensão da Unicamp é fundamental para a 
articulação do diálogo entre a universidade pública e a comunidade externa. É o 
eixo central da função social da universidade pública e permite que tanto as 
pesquisas acadêmicas quanto a sociedade se beneficiem das ações 
desenvolvidas.” 

• “O Programa de Bolsas de Extensão da Unicamp é uma oportunidade dos alunos 
e alunas se empenharem na parte mais esquecida do tripé universitário, a 
Extensão, de uma forma não baseada meramente eu voluntarismo, mas com 
bolsas que fortalecem o reconhecimento da importância dessas atividades.” 

• “Destaco fundamentalmente a relação entre a prática e teoria contribuindo para 
o desenvolvimento do projeto de pós-graduação.” 

• “O Programa de Bolsas de Extensão da Unicamp incentiva a realização da 
pesquisa e da extensão pelos alunos vinculados à instituição, promovendo os 
três pilares da missão de uma universidade: ensino, pesquisa e extensão. O 
Programa realça a necessidade de continuar insistindo na importância deste 
tripé para a sustentação da universidade, buscando a sincronização entre essas 
funções. Além de contribuir com a formação do estudante, o projeto de extensão 
é um canal de comunicação e interação entre a Universidade e os demais setores 
da sociedade.” 

 

Sobre os pontos a melhorar destacamos algumas sugestões dos estudantes: 

 

• “Extensão do período da bolsa para que consigamos realizar as atividades 
de maneira mais efetiva.” 

• “A aplicação dos projetos de extensão e a participação dos membros da 
PROEC às reuniões e discussões do projeto, a fim de poder contribuir com ideias 
ou mesmo possibilidades que o projeto pode ter.” 

• “Ampliação de projetos e bolsas oferecidas para que mais pessoas 
possam participar 

• “A demora com relação a alguns processos burocráticos, renovação de 
bolsas, por exemplo, é bastante incômoda.” 

• “Acho que deveriam pensar em conversar com os bolsistas se há 
oportunidade de continuar a bolsa, se o projeto precisa de mais tempo, não 
somente no relatório final.” 
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• “Seria legal ter direito a auxílio transporte e alimentação também.” 
• “Seria positivo aumentar a divulgação das ações de extensão dentro da 

Unicamp e também fora dela, na mídia externa.” 
• “A produção de conteúdo audiovisual para educação exige recursos 

financeiros e profissionais para que seja feita na qualidade minimamente 
necessária. O projeto deveria receber mais recursos para que as universidades 
pudessem produzir conteúdos em audiovisual com a mesma qualidade de 
grandes empresas e corporações que tentam dominar esse mercado. Se as 
universidades continuarem negligenciando a produção de conteúdo EAD, as 
grandes corporações tomarão conta de toda a produção, desde as metodologias 
pedagógicas, quanto do conteúdo e forma dessas produções. Isso é um dos 
piores cenários futuros para a educação como um todo.” 

• “A realização por parte do Programa de atividades pedagógicas de 
estímulo que permitam iniciar ainda mais os estudantes em práticas de 
organização, administração e relatórios dos projetos. A prática, se pensada em 
articulação com diferentes cursos, poderia ser ao mesmo tempo importante 
para o estudante e o professor. Para o estudante, essa iniciação poderia preparar 
profissionalmente para a construção e execução de projetos nos âmbitos de 
diferentes políticas públicas na sociedade - locais, regionais e nacionais; 
enquanto que, para o professor, evitaria uma sobrecarga acadêmica recorrente 
com o acúmulo de atividades. Evidentemente, isto já acontece, sobretudo a 
partir de iniciativas pessoais. Mas, uma ação institucional de planejamento 
coordenada pelo Programa, poderia melhor a prática.” 

• “Acredito como sugestão de melhoria seria ideal se fosse possível 
disponibilizar uma ajuda ou consultoria para aplicar um sistema de gestão dos 
programas, pois conforme seu crescimento com os projetos fica difícil ter tanto 
controle o que facilitaria o processo como um todo com a aplicação de um 
sistema de gestão mais eficiente. Outro ponto é a própria falta de 
reconhecimento da universidade sobre a existência e o que seria em sí 
programas de extensão, acredito ser importante ter mais divulgação até mesmo 
para maior compreensão dos impactos positivos ocasionados pela atuação de 
todos os programas da UNICAMP despertando assim o interesse de mais pessoas 
se envolverem afim de se tornarem agentes da transformação social.” 
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3.3.3. Projeto RONDON UNICAMP 

 

Desde a reativação do Projeto Rondon, no ano de 2005, a participação da Unicamp 

em operações desse projeto tem sido uma constante ao longo desses últimos dezesseis 

anos. 

Este projeto, uma ação do Governo Federal conduzida pelo Ministério da Defesa, 

tem como missão a viabilização da participação do estudante universitário nos 

processos de desenvolvimento local sustentável e de fortalecimento da cidadania. Seus 

principais objetivos são: contribuir para a formação do universitário como cidadão; 

integrar o universitário ao processo de desenvolvimento nacional, por meio de ações 
participativas sobre a realidade do País; consolidar, no universitário brasileiro o sentido 
de responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da 
defesa dos interesses nacionais e estimular no universitário a produção de projetos 
coletivos locais, em parceria com as comunidades assistidas. 

As operações são realizadas sempre em janeiro e julho de cada ano, com duração, 

em média, de dezessete dias e a equipe é composta de dois professores e oito alunos 

que estejam cursando a segunda metade do curso da graduação. 

Cada Instituição de Ensino Superior participa do processo de seleção com apenas 

uma única proposta direcionada ao conjunto “A” ou “B”. Esses dois conjuntos são 

formados pela subdivisão das oito áreas de extensão definidas nacionalmente pelo 

FORPROEX. O conjunto “A” é composto pelas áreas Cultura, Direitos Humanos e Justiça, 
Educação e Saúde e o conjunto “B” pelas áreas de Comunicação, Tecnologia e Produção, 
Meio Ambiente e Trabalho. 

Até o mês de julho de 2021 a Unicamp completará: 

• 27 operações  

• 35 municípios pertencentes a 16 estados brasileiros 

• 35 equipes  

• 53 docentes 

• 239 discentes  

• 6 técnicos 

 
 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 120 

 
Figura 3.15. Programação da Operação Pantanal 

Fonte: relatório da ação (2018) 
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Figura 3.16. Projeto Rondon Operação Pantanal – 2018 

Fonte: relatório Operação Pantanal, prof. Luciano Mercadante (2018) 
 

 
Com o intuito de estimular o interesse de alunos e de docentes no projeto Rondon, 

é realizado um seminário intitulado “Projeto Rondon: O que é e como Participar”, logo 

após a conclusão de cada Operação que contou com equipes da Unicamp.  

No caso do Rondon de 2018 tem-se os seguintes dados com um total de 731 

participantes das 25 oficinas na área de cultura, direitos humanos e justiça, educação e 

saúde. 
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Tabela 3.41. Participação no Projeto Rondon Unicamp 

 

 
Fonte: Relatório Operação Pantanal - Prof. Luciano Mercadante (2018) 
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Figura 3.17. Foto da Oficina 10 – Direitos humanos 

Fonte: relatório Operação Pantanal, prof. Luciano Mercadante (2018) 
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3.3.4. A ITCP/UNICAMP 
 

 

A Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP/Unicamp) é um 

programa de Extensão da Unicamp, criado junto à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 

(ProEC) em 2001 no Campus Campinas. Em 2013 é criada a ITCP do Campus Limeira. 

Ambas desenvolvem ações de geração de trabalho e renda a partir da formação e 

apoio a grupos populares como cooperativas, associações e grupos informais. 

Desde então, as incubadoras já executaram 32 projetos com a participação de 

200 educadores(as) bolsistas e 700 alunos(as) dos cursos de extensão oferecidos ao 

longo desses 20 anos. Além disso, já incubou 31 grupos populares, assessorando 

diretamente cerca de 850 pessoas. 

 

PRINCÍPIOS 

A atuação da ITCP/Unicamp tem três princípios fundamentais: a Educação 

Popular, a Autogestão e a Extensão Universitária. Além disso, a ITCP tem trabalhado 

de maneira imbricada as relações de gênero, raça e classe, o que nos levou a atuar 

prioritariamente com grupos populares compostos por mulheres ou 

majoritariamente por mulheres. 

A ITCP/Unicamp têm a autogestão como um de seus pilares de sustentação. 

Numa primeira esfera experimentando estas relações horizontais e não hierárquicas 

em seus processos deliberativos, criativos e de concepção de trabalho. Numa outra 

esfera, busca construir uma relação de cooperação e construção coletiva do 

conhecimento com os grupos populares. Por fim, numa terceira esfera tenta 

incentivar a autogestão como prática social de organização interna dos grupos, como 

experiência organizativa e emancipadora. 

A incubação de grupos populares é um processo educativo. Para fundamentar 

esta prática pedagógica, na ITCP/Unicamp, utilizamos autores e metodologias que 

têm uma proposta educativa coerente com a Economia Solidária, ou seja, baseamo-

nos em teorias que trabalham com os princípios da auto-organização dos educandos, 

com o princípio da dialogicidade, da decisão coletiva. Assim, temos a Educação 

Popular como nossa principal referência para a ação com os grupos associativos e 

cooperativas com os quais trabalhamos. 
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A Educação Popular não deve ser compreendida enquanto um conjunto de 

atividades e técnicas de ensino/aprendizagem, mas como forma de iniciar a 

construção coletiva de uma leitura do mundo a partir da realidade dos/as 

trabalhadores/as associados/as, que é bem diferente da realidade escolar. Enquanto 

a escola é por excelência o lugar da aprendizagem, a cooperativa é o lugar da 

produção do sustento. Neste sentido, um processo de aprendizagem que venha a 

ocorrer no espaço de trabalho precisa estar intimamente relacionado aos problemas, 

às necessidades e aos anseios da produção e da reprodução da vida. 

Procuramos então uma metodologia coerente para o processo de incubação. 

Uma metodologia de trabalho que considere o saber popular e o conhecimento 

produzido dentro dos empreendimentos como um conhecimento legítimo e 

necessário para a transformação da realidade. Essa metodologia deve considerar 

possível a aliança do conhecimento acadêmico com este outro tipo de saber, sem 

hierarquizar esta relação, para, a partir daí construir propostas válidas para a 

autogestão. 

Partimos, então, do pressuposto de que o diálogo e a comunicação são conceitos 

mais adequados para designar a interação entre os diferentes sujeitos da produção 

de ciência e tecnologia (acadêmicos e não-acadêmicos), que terão olhares e 

considerações sobre seus focos de estudos complementados e ressignificados através 

desta relação. 

 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A ITCP/Unicamp está estruturada de maneira a aproximar o estudo e a pesquisa 

realizados nas mais diversas áreas do conhecimento ao trabalho de extensão com os 

grupos populares incubados. Essa aproximação tem a finalidade de produzir um saber 

válido para a transformação da realidade e contribuir para uma relação democrática 

da universidade com a sociedade. 

A ITCP/Unicamp se estrutura, por um lado, por grupos de estudos em diferentes 

áreas do conhecimento: os Grupos de Estudo e Pesquisa em Economia Solidária, os 

GEPES. Por outro lado, temos as equipes de incubação, eixo central das atividades da 

ITCP/Unicamp e que trabalha diretamente com os grupos incubados. As equipes são 

formadas por uma combinação das áreas do conhecimento que compõem a 

incubadora. Originalmente a ITCP contava com oito áreas do conhecimento: 

produção e tecnologia; relações de gênero; quilombinho (relações raciais); saúde do 

trabalhador; dinâmica das relações humanas; comunicação e artes; processos 

pedagógicos e planejamento econômico. Atualmente, essas áreas são combinadas de 

acordo com a equipe, número de bolsistas e outros fatores. 

Assim, todo(a) educador(a) da incubadora está inserido(a) em uma equipe de 

incubação, na qual exerce sua prática, e em um grupo de estudo, no qual busca 

referenciais teórico-metodológicas. Temos, portanto, grupos de estudo e pesquisa 

disciplinares que se articulam na incubação dos grupos populares incubados em um 
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processo interdisciplinar, formando as equipes de incubação. Isso nos conduz a uma 

prática registrada, refletida e transformada pela teoria; e a uma teoria “alimentada” 

e reprojetada pela prática. Além disso, o programa se estrutura a partir de uma 

reunião coletiva semanal, na qual todas(os) participam e na qual se decide sobre 

todas as temáticas coletivas do projeto. 
 
METODOLOGIA 

A metodologia da ITCP Unicamp está fundamentada na ação de Equipes de 

Incubação, que são formadas por quatro a seis educadores. A incubação é o período 

durante o qual as equipes de formadores(as) acompanham os grupos que querem se 

tornar/são cooperativas, associações etc, deslocando-se aos locais de funcionamento 

desses grupos. O processo de incubação é subdivido em três etapas: pré-incubação, 

incubação e desincubação.  

Na primeira etapa, acontece o estudo da realidade do empreendimento a ser 

incubado à luz de diagnósticos e questões específicas de cada uma das áreas de 

conhecimento da Incubadora. É o momento de conhecer a realidade do grupo, sua 

história, e estabelecer os primeiros laços entre este e a equipe de incubação. Ele é de 

extrema importância para que a incubação consiga dialogar com a realidade de cada 

grupo. Esse diagnóstico é direcionado pelos GEPES e elaborado a partir da observação 

dos formadores, além de oficinas e debates com os grupos, buscando levantar os 

problemas, necessidades, pontos fortes e temas geradores para o trabalho com o 

grupo.  

A partir desse estudo, é projetado, em conjunto com os grupos populares, um 

Plano de Incubação para cada empreendimento. A elaboração desse Plano demanda 

um planejamento prévio da equipe, o qual deve ser feito com todos(a) os(as) 

integrantes desta, a partir dos problemas anteriormente levantados e das metas a 

serem atingidas. O planejamento irá organizar o trabalho da equipe com os 

empreendimentos, mas também deve contemplar outras atividades que a equipe 

realiza, relacionadas à extensão universitária e à organização interna da ITCP. 

No planejamento constam objetivos, prazos, atividades contínuas de 

assessoramento aos empreendimentos, atividades pontuais (oficinas e seminários); 

além da descrição das frentes em que a equipe atuará como um todo e as frentes de 

atuação específicas de cada formador(a), com base nas áreas de conhecimento 

contempladas pelos GEPES, de modo a proporcionar um trabalho interdisciplinar de 

formação. Assim, a equipe tem um eixo central de atuação, mas cada formador(a) 

tem atividades específicas de sua área. 

O planejamento da equipe possibilita a organização necessária para pensar a 

incubação a longo prazo e, inclusive, promover o planejamento participativo com o 

empreendimento, o qual dará origem ao Plano de Incubação, isto é, o plano de ações 

construído coletivamente entre equipe de incubação e empreendimento incubado. 

Vale ressaltar a importância da construção conjunta desse Plano, privilegiando a troca 
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de saberes entre a universidade e os grupos populares, e não afirmando uma 

superioridade do conhecimento acadêmico em relação à realidade destes.  

A segunda etapa, o período de incubação, consiste na execução do Plano 

construído conjuntamente e tem, portanto, duração mais longa. É permeada por um 

intenso trânsito entre o trabalho das equipes com os grupos e os estudos dos GEPES. 

É nessa etapa que os conhecimentos acadêmicos são colocados à prova, isto é, são 

utilizados, avaliados e reprojetados segundo as condições específicas de cada 

empreendimento e segundo os princípios da Economia Solidária.  

Nesse processo, os GEPES atualizam seus debates e experimentam novas formas 

de intervenção. A última etapa, desincubação, é a finalização da incubação, que deve 

culminar com o alcance das metas e objetivos levantados durante o processo de 

incubação. Almejamos, nessa etapa, a sustentação financeira e o fortalecimento 

político do empreendimento por meio de sua inserção em redes de Economia 

Solidária. 
 
PRINCIPAIS RESULTADOS 

Os resultados alcançados nos últimos quatro anos se deram a partir dessa 

atuação contínua, fazendo com que os benefícios alcançados foram processuais e de 

diversos tipos. Em primeiro lugar possibilitou uma maior aproximação da 

universidade com seu entorno, especialmente com populações mais vulneráveis 

como catadores, agricultores e agricultoras. Esta atuação possibilitou o atendimento 

de 15 empreendimentos de economia solidária, beneficiando diretamente mais de 

300 trabalhadores.  

 

 
Figura 3.18. Logotipo de um dos incubados da ITCP 

 

As atividades de incubação realizadas possibilitaram a geração de trabalho e o 

aumento da renda com apoio técnico e aquisição de materiais, equipamentos de 

proteção individual e outros equipamentos diretamente para os empreendimentos 

(como luvas, botas de segurança, ventiladores, caixas plásticas, caixas d'água, 

materiais de escritório), possibilitando uma melhora na qualidade de vida e de 

trabalho para os mesmos.  

Nesse mesmo sentido, a atuação no setor produtivo dos empreendimentos, com 

organização da produção, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

compreensão da inserção dos empreendimentos nas cadeias produtivas, possibilitou 
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uma maior autonomia dos mesmos nas atividades de gestão, produção e 

comercialização. 

A atuação no projeto privilegiou o atendimento de grupos formados por 

mulheres ou majoritariamente formados por mulheres negras, com discussões sobre 

gênero e raça, e as características particulares dessa população no mundo do 

trabalho. Com isso, além do apoio para a geração de trabalho e renda, foram 

realizadas atividades de ciranda infantil (para as crianças), violência de gênero, 

economia feminista, etc. 

 

 
Figura 3.19. Cartaz do curso de formação planejado e executado pela equipe da ITCP 
 

 

Destacam-se os benefícios do projeto no momento da pandemia, durante o qual 

foi possível uma atuação emergencial importante para garantia de trabalho e renda 

desses trabalhadores. Com os empreendimentos de agricultura urbana e rural, foi 

possível o apoio para atendimento do aumento de demanda por seus produtos, com 

organização da distribuição das cestas de alimentos saudáveis e sem veneno. 

Considerando os municípios de Campinas e Limeira, são comercializadas 

aproximadamente 360 cestas de alimento por mês, o que representou um aumento 

de cerca de 50% no número de cestas comercializadas e o aumento da renda das 

agricultoras. Já os empreendimentos de catadores a situação foi o contrário, 

impedidos de trabalhar com a suspensão da coleta seletiva na cidade, a ITCP/Unicamp 

organizou uma campanha de solidariedade com a participação de nove cooperativas 
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da cidade, com arrecadação financeira para doação às cooperativas e divulgação da 

situação das cooperativas. 

Do ponto de vista da formação, o processo contínuo de incubação, com idas 

semanais das equipes de trabalho aos empreendimentos possibilitou a formação de 

estudantes de diversos cursos de graduação (engenharias, pedagogia, ciências sociais, 

arquitetura, economia, química, biologia, letras e linguística, administração pública, 

etc), a partir de uma atuação interdisciplinar, em problemas complexos da realidade 

da região. Portanto, um dos benefícios foi a formação extensionista de mais de 40 

estudantes de graduação e um de pós-graduação, sendo que a maioria permaneceu 

dois anos no projeto, limite máximo da realização do estágio por lei. Ainda no tema 

da formação de estudantes, o curso de extensão realizado possibilitou a formação de 

50 estudantes. Totalizando 68 estudantes diretamente envolvidos. 

Foram executados diversos projetos com financiamento do Ministério da 

Educação, CNPq, Fundação FEAC/Campinas além dos importantíssimos recursos 

internos da universidade para a manutenção da equipe de estagiários e manutenção 

do projeto. Dos recursos externos, foram executados cerca de 400 mil reais. 

Do ponto de vista das parcerias, a ITCP/Unicamp expandiu suas articulações com 

outros grupos dentro da universidade, com parceiros externos como ONGs, 

movimentos sociais, institutos de pesquisa, setor público municipal, etc. O projeto 

também possibilitou uma maior articulação com a Rede Nacional de ITCPs, com 

participação ativa da equipe nos encontros jovem, estadual, regional, nacional e nas 

listas de emails e grupos virtuais. 

Por fim, do ponto de vista científico, muitas das estudantes envolvidas 

desenvolveram atividades de pesquisa conjuntamente com as atividades de extensão, 

especialmente Iniciação Científica (duas das quais premiadas no Congresso de 

Iniciação Científica da Unicamp) e Trabalho de Conclusão de Curso. Houve uma 

estudante que desenvolveu as atividades realizadas no mestrado, após término do 

estágio na ITCP. Além disso, a equipe participou de diversos eventos acadêmicos 

nacionais e internacionais e foram publicados diversos artigos sobre a atuação da 

ITCP/Unicamp nos territórios incubados. 
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Figura 3.20. Livros (acesso aberto) produzidos pela ITCP 

 
Tabela 3.42. Investimentos realizados na ITCP 

Gastos 2021 
(previsão) 2020 2019 

Total 

Estagiários e 
auxílio transporte R$22,412.73 R$77,995.09 R$52,515.69 

R$152,923.51 
 

Transporte   35.812,54* R$35.812,54 
Fonte: relatórios de gastos ProEC 
Nota: A ITCP passou a ser apoiada com recursos financeiros a partir de 2019 
*gastos de transportes de janeiro/2019 a maio/2019 
 

 

Estagiários da ITCP: 

• Ana Caroline Dias (05/2019 a 03/2020) 

• Ana Clara Andrade Melo (05/2019 a 08/2019) 

• Ana Ribeiro Neves (05/2019 a 03/2020) 

• Cristhoffer de La Cruz Suarez (05/2019 a 07/2019) 

• João Luis Saraiva Moraes Abreu (05/2019 a 03/2020) 

• Barbara Cunha de Melo (2019-2021) 

• Francieli A. C. Kaiser (2019-2021) 

• Larissa Medeiros de Andrade (2019-2021) 

• Layne Gabriela da Silva (2019-2021) 

• Leticia Alaniz Garcia (05/2019 a 03/2020) 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 131 

• Maisa Santos Calazans Silva  

• Rebeca Moraes da Silva (05/2019 a 03/2020) 

• Samara Messias Santos (05/2019 a 03/2020 

• Stfany Carolina Izidio Barbosa (05/2019 a 03/2020 
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3.3.5. Cursinho Pré-Vestibulinho 
 

 
 

O Projeto de Extensão “Cursinho Pré-Vestibulinho CESCON” é resultado da parceria 

entre a Diretoria de Projetos de Extensão (DProjExt) e o Centro Estudantil Social de 

Convivência (CESCON), cujo Termo de Parceria foi formalizado em maio/2014. 

Contamos com o suporte do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE), na liberação de bolsas 

para estudantes de graduação da Unicamp através da submissão do projeto junto ao 

Programa de Bolsas do Auxílio Social – BAS. 

O objetivo é preparar adolescentes de baixa renda, regularmente matriculados no 

9º ano do ensino fundamental, provenientes das escolas da rede pública (municipal e 

estadual) de Campinas e região, com necessidade de aprofundar nas matérias 

específicas do Vestibulinho, para o ingresso nos melhores colégios técnicos da região 

integrado com o ensino médio. 

A seleção é feita no início de cada exercício, através de Edital, amplamente 

divulgado internamente e junto às Secretarias de Ensino (municipal e estadual) e em 

locais estratégicos. Para a seleção é utilizada a média que o aluno obteve no ano 

anterior, confirmada através do histórico escolar, acrescida da Média de Renda por 

Integrante da família, chegando-se à classificação final.  

O projeto visa também resgatar aspectos de cidadania dos adolescentes, através de 

palestras sobre conceitos de respeito, saúde, comunidade, meio ambiente e outros, 

preparando-os intelectualmente e como cidadãos para atuarem em um mercado de 

trabalho altamente competitivo. 

Por outro lado, a existência do projeto beneficia também os alunos da Unicamp, 

que atuam como professores do cursinho, aplicando os conhecimentos adquiridos no 

respectivo curso de graduação, adquirindo experiência didática, na mediação de 

conflitos e na gestão de espaços, preparando-os para o mercado de trabalho. 

O Cursinho CESCON teve um piloto em 2013, com uma sala de 20 alunos, passando 

para 02 turmas de 30 alunos em 2014 e, devido a demanda passou para 04 turmas em 

2016, totalizando 120 alunos atendidos/ano. 

A avaliação dos alunos é realizada através de aplicação de simulados. Dentre os 

alunos que persistiram e ficaram até o final do ano e, prestaram os exames nos colégios 

técnicos, foram aprovados: 14% em 2017, 24% em 2018 e 22% em 2019. Índices 

considerados altamente positivos, em especial pela realidade socioeconômica desses 

adolescentes atendidos pelo cursinho Cescon. 
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Em 2020, em virtude da pandemia, a forma de ingresso nos Colégios Técnicos da 

Região foi modificada, o que nos impossibilitou de realizar um levantamento sobre os 

alunos que cursaram o Pré-Vestibulinho na versão “Quarentena”.  

 

 

 
Figura 3.20.1. Estudantes em atuação no Cescon. 

Fonte: acervo da ProEC 
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3.4. Programa UniversIDADE 

 
 

A implantação do Programa UniversIDADE considerou em seus aspectos fatos como 

a discriminação, a exclusão social, a inatividade depois da aposentadoria, que são em 

geral as causas mais comuns do declínio mental, físico e emocional dos indivíduos.  

Sobre a população acima de 60 anos, é possível afirmar que, segundo o censo 2010, 

a região Norte de Campinas possui 25.935 idosos, sendo um número maior de idosos do 

sexo feminino do que masculino. Com isso, nota-se que a população idosa é expressiva 

em nossa região. Segundo dados do IBGE (2010), os idosos representam no Brasil, cerca 

de 30% da população geral. O censo demográfico brasileiro de 2000 evidenciou que 15,5 

milhões de pessoas tem 60 anos ou mais, projetando um crescimento para 25 milhões 

até 2025. Esses dados mostram a necessidade de garantir a qualidade e a quantidade 

dos serviços oferecidos a essa população. 

O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos possui caráter preventivo e 

proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de 

capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de alternativas emancipatórias 

para o enfrentamento da vulnerabilidade social.  

Atendendo a essa demanda e ao compromisso social da Unicamp com a extensão 

de atendimento à comunidade, apresentamos os dados do Programa UniversIDADE e os 

projetos de extensão onde ocorrem a "via de mão dupla", ou seja, proporcionar a 

oportunidade de elaboração das práxis por meio da transferência de conhecimentos, 

tecnologias educativas e sociais. Estas atividades são realizadas em parcerias com a 

Faculdade de Enfermagem da Unicamp, Faculdade de Educação Física da Unicamp, 

Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (Pós-graduação em gerontologia), Instituto 

de Artes da Unicamp, Faculdade de Engenharia de Alimentos, Instituto de Biologia 

(CEPID OCRC) Faculdade de Ciências Farmacêuticas por docentes, alunos da graduação 

e pós-graduação e funcionários em trabalho multidisciplinar e ainda com o Centro de 

Atenção à Saúde da Comunidade – Cecom – Unicamp.   

Ressaltamos que estas parcerias beneficiam as atividades de extensão, elevando o 

nível de atividades apresentadas, diretamente atendendo e aproximando a comunidade 
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interna com a comunidade externa. Para o programa UniversIDADE sem dúvida há um 

fortalecimento das suas atividades e elevando o compromisso de promover cada vez 

mais a qualidade de vida dos indivíduos.  

Destaca-se ainda dentro dessas parcerias a importante missão, que a tríade ensino, 

pesquisa e extensão atua como agente direto e beneficiário, pois, retorna para 

sociedade projetos de contribuição nas ações das políticas públicas (saúde, educação e 

relações sociais), contribui para que a universidade atinja um dos seus objetivos que é o 

retorno de suas ações para a sociedade e por meio deste programa este objetivo é 

devolvido de forma direta. 

Nesse sentido, a linha de extensão e de pesquisa direcionada a média e terceira 

idade contempla ainda, além das parcerias com as unidade de ensino e pesquisa citadas 

acima a parceria com Agência de Inovação da Unicamp - INOVA e tem como foco  a 

implementação e avaliação de processos de atenção, emancipação e inclusão desses 

indivíduos, sendo oferecida vagas na disciplina AM70 Empreendedorismo  e também na 

disciplina AM16 Educação Ambiental da Faculdade de Tecnologia FT, com o objetivo de 

realizar real exercício de interdisciplinaridade em torno de uma questão que afeta a 

todos. 
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Figura 3.21. Projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do Programa UniversIdade 
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Objetivo Geral do Programa 

Atender as necessidades da população da média e terceira idade em suas 

necessidades relacionadas a promoção de qualidade de vida para as pessoas em estágio 

de pré-aposentadoria, aposentadoria e pós-aposentadoria, propor oportunidades de 

desenvolvimento de projetos de pesquisas para a comunidade acadêmica. 

 

Áreas Temáticas – Os Pilares do Programa UniversIDADE  

a) Arte e Cultura  

b) Saúde Física e Mental 

c) Esporte e Lazer 

d) Sócio Cultural e Geração de Renda 

 

Atividades realizadas 

Dentro das áreas temáticas as atividades têm como princípio favorecer o 

relacionamento sócio cultural, de modo a contribuir para a reconstrução de uma vida 

ativa, consciente e participativa, bem como diminuir a ociosidade e a vulnerabilidade a 

que as pessoas ficam expostas quando estão fora das atividades profissionais, sociais e 

culturais. 

As oficinas, vivências e palestras podem ser oferecidas em qualquer área do 

conhecimento que desperte o interesse da comunidade, desde que orientadas para o 

público do programa. 

A participação é voluntária e pode trazer grandes benefícios sociais, culturais e de 

grande valia para o público longevo. 

A dinâmica do Programa UniversIDADE garante a descentralização das atividades 

nos vários espaços da universidade, além de permitir o acesso da comunidade a uma 

diversidade de atividades distintas.   

Abaixo podemos ver em números a representação do que o programa 

UniversIDADE tem oferecido em atividades de extensão comunitária na Unicamp 

atendendo Campinas e Região. Em especial o ano de 2020, devido a pandemia o 

programa adequando-se as novas normas de distanciamento social e normas da 

UNICAMP, reproduziu uma média de 64 vídeos realizados por seus instrutores no 

primeiro semestre, que foram publicados na área restrita do aluno e instrutor do site do 

programa e também no canal oficial do youtube. Já no segundo semestre atendendo a 

solicitação dos alunos que responderam pesquisa enviada pelo programa para saber 

quantos gostariam de continuar com as atividades no formato remoto (online), cerca de 

700 alunos responderam de forma positiva.  

 

“Eu vejo o programa como uma janela aberta de novas 
oportunidades pra terceira idade, pontuando uma qualidade de vida 
saudável, mesmo que ainda haja limitações físicas, emocionais e até 
mesmo espirituais. Isso me preenche de tal maneira que quando eu 
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chegar nesta fase... jamais terei o pensamento de que é o fim, mas 
sim o começo de uma nova fase! Parabéns à todos que desenvolvem 
e trabalham por um dia melhor, por um programa Universidade cada 
vez melhor.” (Marcia Rosa, aluna do programa, março 2018) 

 

 

Dessa forma, e diante do isolamento social e muitas queixas dos alunos de estarem 

se sentindo muito solitários, o programa buscou formas de oferecer as atividades no 

formato online, usando as tecnologias oferecidas pela Universidade e proporcionando 

aos alunos mesmo de forma indireta, a aproximação dos instrutores e colegas e da 

própria equipe do programa UniversIDADE oferecendo assim, 34 atividades atendendo 

672 alunos matriculados no segundo semestre de 2020. Foi uma participação 

expressiva, tendo em vista, as várias dificuldades com o uso das tecnologias que ficaram 

tão eminentes nesse período.  

Para 2021 realizamos uma pesquisa de avaliação do semestre anterior, no qual 

refizemos a pergunta sobre permanecer em atividades remotas e obtivemos novamente 

o resultado positivo, o que nos levou a ampliação do número de atividades oferecidas e 

inclusive conseguindo atender um número maior de alunos matriculados veteranos e 

novos.  

 
Tabela 3.22. Principais resultados do Programa UniversIDADE 

Fonte: Dados retirados do sistema de informação de alunos do programa UniversIDADE 
 
 

• 1º. Semestre/2020 - Devido a pandemia as aulas presenciais foram suspensas e 

vídeos gravados pelos instrutores foram postados no sistema do Programa e no seu 

canal do YOUTUBE 

• 2º. Semestre/2020 - 672 alunos cursaram aulas síncronas ministradas pelos 

instrutores voluntárias por meio da plataforma Google Meet 

• 1º. Semestre/2021 – 679 alunos cursando aulas síncronas ministradas pelos 

instrutores voluntários por meio da plataforma Google Meet 

Semestres  Instrutores Atividades 
oferecidas 

Nº de alunos 
cadastrados 

Vagas 
oferecidas 

Vagas 
ocupadas 

1º sem./17 127 140 730 4119 3498 
2º  sem./17 177 159 940 5588 4422 
1º  sem./18 127 135 1.011 4593 3472 
2º  sem./18 157 136 1.214 4297 4162 
1º.  sem./19 114 115 1.178 3466 3208 
2º.  sem./19 125 124 1.199 4295 6208 
1º.  sem./20 0 0 0 0 0 
2º.  sem./20 35 34 672 1236 (online) 1237 (online) 
1º.  sem./2021 57 59 679 2373 (online) 2357 (online) 
TOTAL    902 7.623     
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Além das atividades oferecidas nos vários eixos e as parcerias com as Unidades de 

Ensino e Pesquisa da Unicamp, o programa UniversIDADE, oferece aos alunos 

regularmente matriculados: acolhimento psicológico, um grupo de terapia para famílias 

enlutadas e orientação jurídica, serviços indispensáveis nessa faixa da vida. 

 

 
Tabela 3.23. Atendimentos psicológicos 

 
Fonte: Dados retirados do sistema de informação de alunos do programa UniversIDADE 
 

 

Oficinas, Vivências e Palestras 

Todos têm alguma habilidade ou conhecimento para ensinar algo interessante e 

vontade de aprender coisas novas, portanto, este é um programa de extensão que tem 

como objetivo disseminar conhecimentos e habilidades de nossos docentes, 

funcionários, alunos e profissionais da comunidade externa, considerando que todas as 

atividades são oferecidas voluntariamente por esses profissionais, pilares, sustentação 

do programa UniversIDADE. Na Tabela a seguir listamos as oficinas disponíveis em 

março de 2021. 

 
Tabela 3.24. Oficinas e palestras disponíveis em março de 2021 

Titulo 
Área do 
programa Instrutor 

Aspectos das histórias africanas e afro-brasileiras arte e cultura 
Willian Robson S. 
Lucindo 

Cinema para pensar a vida arte e cultura 
Sonia Regina F. de 
Oliveira 

Desenho artístico e livre do rosto humano arte e cultura Theophilo Ide 
Harry Potter e a expansão do mundo literário 
fantástico de J. K. Rowling arte e cultura 

Victor Henrique da Silva 
Menezes 

História da filosofia antiga arte e cultura 
Ludmila Veloso 
Boucinhas 

Inglês conversação - pré-intermediário - módulo II arte e cultura Saulo Saad N. Benevides 
Literatura e maternidade arte e cultura Lígia Rodrigues Balista 

Musical meetings (encontros musicais) arte e cultura 
Maria A. de Melo 
Pinheiro 

O universo - uma viagem pelo espaço-tempo arte e cultura Miguel Arcanjo Areas 

 Acolhimento psicológico: 
Psicóloga: Erika Aparecida Bueno 

Roda de conversa e entendendo o luto 
Psicólogo: Marcos Antonio Barg 

2017  23  39 
2018  37  39 
2019  67  39 
2020  20                 - 
Total              147               117 
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Oficina de cultura italiana - nivel basico arte e cultura 
Cláudia Zangarini 
Fernandes 

Oficina de cultura italiana - nivel II arte e cultura 
Cláudia Zangarini 
Fernandes 

Projeto grupo de teatro arteiros arte e cultura 
Carmen E. Feitosa de 
Freitas 

Projeto coral universidade arte e cultura Angelo José Fernandes 

Roma antiga sob o olhar do romance histórico arte e cultura 
Natália Ferreira de 
Campos 

Violão - apreciação e aula arte e cultura Gustavo Ramos Ferraz 
Vivências, afeto e recordações: tecendo as memórias 
em imagens e sons arte e cultura 

Eduardo de Souza de 
Oliveira 

Dança circular sagrada esporte e lazer Estela Dall Oca Tozetti 
Dança contemporânea: processos remotos de criação esporte e lazer Diana Ramos Rodrigues 
Dança de salão e tango esporte e lazer Nelson Jose Alves Costa 

Hatha yoga esporte e lazer 
Stefânia Bueno 
Sakzenian 

Oficina yoga e meditação esporte e lazer Vanessa Trevisan Romon 
Pilates de solo esporte e lazer Thaís Sporkens Magna 
Projeto dança do ventre esporte e lazer Regiane 
Tai chi chuan para a saúde - veteranos esporte e lazer Kazuko Sakata Hayakawa 
Treinamento físico no envelhecimento esporte e lazer Caio Patutti 
Vivências em dança contemporânea: reconhecendo 
possibilidades pelo autoconhecimento (público 70+) esporte e lazer Diana Ramos Rodrigues 

Arteterapia um mergulho em mim. 
saúde física e 
mental 

Gilvania dos Santos 
Andrade 

Biodanza : “conhecendo o pensamento de rolando 
toro – criador do sistema biodanza – uma viagem aos 
mistérios humanos” 

saúde física e 
mental 

Janaína de Fátima 
Fontebasso 

Como usar melhor seu cérebro - promovendo bem 
estar cerebral 

saúde física e 
mental Jô Furlan 

Como usufruir da energia dos cristais 
saúde física e 
mental Ligia Ghirello 

Envelhesendo: vivência de autocuidado na velhice 
saúde física e 
mental Daniella Pires Nunes 

Ginástica para o cérebro 
saúde física e 
mental Vitor Hugo Bolzan 

Leitura, um santo remédio 
saúde física e 
mental 

Elaine C. Villalba de 
Moraes 

Linha do tempo: fases do ciclo de vida familiar 
saúde física e 
mental 

Claudia Cacau Furia 
Cesar 

Medicina trad. Chinesa, alimentacao e qualidade de 
vida em nossa nova realidade de vida. 

saúde física e 
mental 

Adirson Ferreira de 
Almeida 

Melhorando seus olhos 
saúde física e 
mental Marta Maria Caumo 

Mitos e verdades sobre limpeza e esterilização no dia 
a dia das pessoas 

saúde física e 
mental 

Cristina Moreda Galleti 
Kavanagh 

Prevenção do câncer de mama e colo do útero na 
melhor idade 

saúde física e 
mental Sueli Raso 

Psicologia e bem-estar 
saúde física e 
mental Thiago H. F. Vasconcellos 

Serie: um tiquito de conversa - espiritualidade e 
emoções 

saúde física e 
mental 

Marcia Regina do 
Nascimento 
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Sexualidade e envelhecimento: mitos e esteriótipos 
saúde física e 
mental Debora Lee Vianna Paulo 

Vacinas e a covid19 
saúde física e 
mental Maria Silvia Viccari Gatti 

Você pode ser melhor 
saúde física e 
mental Luiza Hayashi Endo 

Bordado livre 
sócio cultural e 
geração de renda Nilza Maria Mizosoe 

Confecção de terrários - de dentro pra fora e de fora 
pra dentro 

sócio cultural e 
geração de renda Natalia Negretti 

De prata à ouro: os desafios de envelhecer, a 
valorização dos cidadãos 60+ e sua crescente 
participação ativa na sociedade contemporânea 

sócio cultural e 
geração de renda Sarah Arana 

Decorando com macrame 
sócio cultural e 
geração de renda 

Nella Angela Paredes 
Gutarra 

Diversidade vegetal em foco: despertando o interesse 
pelas plantas e pelo seu estudo 

sócio cultural e 
geração de renda 

Maria Fernanda Aguiar 
Calió 

Diversidade vegetal em foco: despertando o interesse 
pelas plantas e pelo seu estudo 

sócio cultural e 
geração de renda 

Maria Fernanda Aguiar 
Calió 

Educação ambiental (AM16a) 
sócio cultural e 
geração de renda Sandro Tonso 

Empreendedorismo 
sócio cultural e 
geração de renda Newton Frateschi 

Empreendedorismo e transformação digital 2 
sócio cultural e 
geração de renda Ricardo Piloto 

Empreendedorismo senior 
sócio cultural e 
geração de renda Jô Furlan 

Gestão de finanças pessoais - como melhorar a gestão 
de suas finanças 

sócio cultural e 
geração de renda Monica Freitas Telles 

Orçamento familiar 
sócio cultural e 
geração de renda Valdir Marques 

Os desastres naturais e tecnológicos 
sócio cultural e 
geração de renda 

Carolina Verbicaro 
Perdomo 

Plantas medicinais: usos e metodologia para cultivo 
sócio cultural e 
geração de renda João Ernesto de Carvalho 

Receita pãodemia da Gi. Pão nosso de cada dia! 
sócio cultural e 
geração de renda 

Maria G. Medeiros e 
Souza 

“Você conhece os riscos da internet? Aprenda e 
proteja-se!” 

sócio cultural e 
geração de renda 

Alexandre Berto 
Nogueira 

Fonte: Website do Programa (2021) 
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Figura 3.22. Número de instrutores das oficinas, vivências e palestras por tipo de vínculo com a Unicamp 

Fonte: base de dados do programa UniversIdade 
 

 

A seguir detalhamos as principais ações do Programa. 

 

Circuito Saúde 
O Programa UniversIDADE com o objetivo de conhecer e acompanhar a saúde dos 

alunos, acontece semestralmente o Circuito Saúde. Ocorre em parceria com o Centro 

de Saúde da Comunidade - CECOM, Faculdade de Enfermagem - FENF e parceiros 

externos, o UniversIDADE realiza uma série avaliações da saúde dos alunos no que se 

refere a cuidados gerais, com a finalidade de termos em mãos um prontuário de saúde 

de cada aluno, e os dados retirados estão assegurados em base do programa para 

pesquisas de TCC e pós-graduação em desenvolvimento no programa UniversIDADE em 

parceria com as Unidades de Ensino e Pesquisa.  

Semestralmente, o Programa UniversIDADE oferece para todos os alunos, novos e 

veteranos, um rol de palestras que trazem sempre temas atuais relacionados a 

promoção da qualidade de vida para as pessoas acima de 50 anos. Vale ressaltar que em 

2019, dados do Circuito Saúde foram utilizados para produção científica realizada pela 

equipe do CECOM em parceria com o programa UniversIDADE para a publicação de um 

artigo científico14. 

 
Eventos transformadores do Programa 

 
14 StancatoK.; Bueno Érika A.; VergilioM. S. T. G.; FrisonF. S.; GuerreiroI. de C.; GuerraR. L. S.; Espirito 
SantoR. T. do; Grion TrevisaneR. C.; NieriT. M. Circuito Saúde: relato de experiência do programa 
“UniversIDADE” - para a longevidade e qualidade de vida de idosos. Revista Eletrônica Acervo 
Científico, v. 2, p. e1968, 18 dez. 2019. 
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a) Challenge Day - Dia do Desafio15  

O Programa Universidade participou Dia do Desafio pela primeira vez em 2016 e em 

maio de 2017, por iniciativa da equipe do Programa UniversIDADE e da equipe da 

Ecobrinquedoteca, foi realizado um evento que a proposta foi fundir os 2 eventos 

internacionais em um único evento voltado para o seguinte público: os alunos e 

instrutores do Programa, a equipe da Ecobrinquedoteca, Faculdade de Educação Física 

e a comunidade interna e externa da Unicamp, que anualmente tem contribuído com a 

participação de cerca de 300 participantes. 

Em 2017, o evento estava consolidado em essência e estrutura como um evento da 

agenda fixa do Programa UniversIDADE. 

 

b) Seminário de Longevidade e Qualidade de Vida 

Desde 01 de outubro de 2014, a partir das reflexões sobre o aumento expressivo da 

população idosa, o programa UniversIDADE traz profundas discussões sobre os mais 

variados temas sobre essa faixa etária em seu Seminário de Longevidade e Qualidade 

de Vida. Os seminários organizados pelo Programa, tendo em vista, o alto nível de 

palestrantes e convidados que são protagonistas dos eventos, em média, 400 pessoas 

têm comparecido ao evento, sendo muitos gestores, coordenadores, membros dos 

Conselhos Municipais de Campinas e região e outros profissionais envolvidos com os 

temas propostos para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa. Os alunos do 

Programa UniversIDADE e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação da área de 

saúde, da área de artes e outras áreas de interesse da Unicamp também comparecem. 

Podemos afirmar que esse evento é transformador e altamente relevante para toda 

sociedade. Em 2020 devido a pandemia o programa UniversIDADE atendendo as normas 

de distanciamento social, em parceria com a ProEC/DCult, realizou sua primeira LIVE do 

Seminário, obtendo mais de 1.200 visualizações no YouTube e redes sociais. 

 

c) Caminhada UniversIDADE– Saúde e Qualidade De Vida 

O evento Caminhada UniversIDADE foi incorporado pela Coordenação do programa 

UniversIDADE a partir de 2017 e atingiu os objetivos propostos. O evento tem reunido 

uma média 300 pessoas. Inicialmente foi realizado fora do Campus e mais recentemente 

retornou a Unicamp. Sempre tem sido um evento marcado por grandes momentos 

regados a muita alegria e emoção. Os participantes realizam os exercícios propostos, 

completam o percurso sem intercorrências, submetem-se a hidratação intensa e ao final 

são servidos aos alunos frutas, sucos e barras de cereais. A Caminhada do UniversIDADE 

proporciona a integração de funcionários, alunos e docentes da Unicamp, e com um 

público das mais variadas idades, trazendo entre tantas pessoas, ela reúne crianças de 

todas as idades a longevos de até 83 anos de idade. A Caminhada UniversIDADE é um 

dos momentos mais especiais do programa. 

 
15  https://www.sescsp.org.br/programacao/59352_dia_do_desafio#/content=Sobre– Consultado em 
25/03/2021.  
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d) Sarau dos alunos do programa UniversIDADE 

O programa UniversIDADE realiza anualmente no segundo semestre uma reunião 

denominada Sarau, que ocorre no período diurno. Nesse evento os alunos do Programa 

e os funcionários se inscrevem para apresentação de seus talentos.  Costuma ser o 

fechamento das atividades da semana de homenagens em comemoração ao dia 

internacional do idoso.  

 
Tabela 3.25. Investimentos realizados 

Gastos 2021 (previsão) 2020 2019 Total 
Estagiários e 
auxílio transporte R$22,412.73 R$77,995.09 R$52,515.69 R$152,923.51 

 

 

Considerações Finais 
O programa Universidade preocupado com a nova característica da população, vai 

ao encontro dessa nova demanda, que se constitui com o aumento no número de 

pessoas idosas na sociedade, concretizando um novo modelo de promover a prevenção 

em saúde e a participação ativa desses indivíduos no contexto acadêmico e social, em 

prol da busca por um processo de envelhecimento saudável. 

O programa UniversIDADE desde seu início em 2015 e em seu sétimo ano de 

implantação, até o momento atendeu 9.446 participantes em mais de 1.300 atividades 

distribuídas nas quatro áreas temáticas e os eventos transformadores da agenda fixa do 

programa, o que garante o acesso desses indivíduos dentro de uma política pública, que 

reconhece e valoriza a troca de saberes, a extensão universitária e a 

interdisciplinaridade. No período de 2017 a 2021 atendeu 7.681 alunos participantes em 

902 atividades, e mais os eventos transformadores da agenda fixa do programa. 
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Figura 3.23. Matriculados no programa UniversIDADE por semestre – 2017 a 2021 
Fonte: Dados retirados do sistema de informação de alunos do programa UniversIDADE 
 

 

Sua base é sólida na organização de suas atividades e comprometimento com a 

academia, as atividades são oferecidas com o objetivo claro em atingir a excelência 

como todos os cursos oferecidos pela Universidade de Campinas. 

O programa UniversIDADE, por meio da Unicamp, oferece semestralmente o Seguro 

de Acidentes Pessoais, por meio de uma Apólice de Seguro.  Essa medida foi implanta a 

partir do 1º. Semestre de 2017, os alunos inscritos em oficinas, palestras e vivências 

estão respaldados no Seguro de Acidentes Pessoais semestralmente e os instrutores e 

colaboradores participantes no semestre, também estão respaldados no Seguro de 

Acidentes Pessoais. 

Desde 2017 o Programa UniversIDADE vem realizando parcerias com as ONGs da 

região norte de Campinas, buscando levar o conhecimento e a extensão. No segundo 

semestre de 2017, parceria com a ONG Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, 

região do São Marcos. Levando 02 oficinas e seminário saúde aos alunos da região.  No 

primeiro semestre de 2018, oferecemos 06 atividades e no segundo oferecemos 03 

atividades. Segundo semestre de 2018, na parceria com a ONG Ação Forte, região do 

Parque Via Norte, foram oferecidas 03 atividades. Assim, atendendo um total de 191 

participantes nas 02 ações com as ONGs.  

Diante da grande repercussão do programa UniversIDADE, no segundo semestre de 

2018 oficializou a parceria com a Prefeitura de Paulínia.  

A parceria levou o programa a oferecer 08 oficinas inicialmente, sendo 02 por eixo, 

nas dependências oferecidas pela prefeitura. Totalizando 256 participantes por 

semestre 

Em 2019 o programa UniversIDADE foi procurado pela prefeitura de Nova Odessa, 

onde foi apresentado o projeto específico para a cidade e após longas tratativas não foi 

possível a realização naquele ano, por parte da prefeitura de Nova Odessa, e à partir de 

2020 as tratativas foram suspensas devido a pandemia. 

A cada novo semestre a equipe busca por novas e relevantes atividades, que além 

de expressar a vontade do indivíduo em manter-se ativo, possibilita o acesso gratuito 

dos participantes em diversas atividades das quatro áreas temáticas, promove a 

utilização eficiente dos recursos físicos, materiais e humanos da universidade, já que 

realiza um aproveitamento da estrutura presente no campus universitário, reduzindo 

significativamente os custos de sua manutenção. 

Como é possível verificar, o programa UniversIDADE tem obtido grandes resultados, 

tanto no que se refere a participação da Comunidade que vem em busca de atividades, 

quanto dos profissionais que se propõe a oferecer conhecimento para a comunidade 

longeva.  

O programa conseguiu nos últimos anos agregar em sua equipe de trabalho, 

pessoas com qualificações específicas: nas áreas de administração, saúde, psicologia, 
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pedagogia, arte e cultura, educação física e tecnologia, profissionais comprometidos 

com a proposta de trabalho do programa e que sem dúvida de erro esta equipe é 

responsável pelo sucesso do programa UniversIDADE. Bem como consolidar o seu 

espaço físico, primeiramente com a reforma do Auditório (realizada), que era uma 

reivindicação antiga, e também a aquisição do novo espaço que acolherá duas salas de 

aulas, sendo uma um laboratório de Informática, uma sala de aula, uma secretaria 

administrativa, secretaria especializada, coordenação e sala de acolhimento psicológico. 

Na gestão de 2017 a 2021 o programa valorizou a aproximação com a comunidade 

externa, além das suas atividades internas dentro do Campus, realizou visitas em 

instituições de longa permanência junto com alunos do programa UniversIDADE, levou 

atividades culturais para outras instituições tais como: Lar dos Velhinhos, Lar da 

Amizade Dona Ilce da Cunha, como apresentação em eventos realizados na UNICAMP, 

ainda recebeu a escola Comunitária com a presença de cerca de 170 alunos para 

assistirem as apresentações do grupo de Teatro Arteiros, projetos do programa 

UniversIDADE. Realizou em parceria com o Conselho Municipal do Idoso – CMI, nos anos 

de 2018 e 2019 o SEMINÁRIO DE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA e a VIII 

CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE Campinas- “O Desafio de Envelhecer e 

o Papel das Políticas Públicas no Século XXI”. 

Realizou ainda o 1º Congresso de Empreendedorismo em parceria com a Inova e 

programa UniversIDADE. Em 2019 recebeu o título de honra ao mérito da Prefeitura 

Municipal de Campinas, que reforça a importância da Unicamp nas políticas públicas da 

cidade Campinas. 

Nesse período ainda, foram tomadas as providências para a implantação do 

Regimento Interno do programa, que normatiza as suas ações de forma clara e objetiva 

e transparente para toda a comunidade.  

A reformulação do site do programa, que melhorou a visibilidade e facilidade de 

buscas de informações pelos alunos e o aperfeiçoamento do sistema de gerenciamento 

de todo o processo de histórico de matrícula dos alunos. 

Ainda em 2020 foi desenvolvido o projeto de extensão universitária “ESCUTA 

SOLIDÁRIA” em parceria do programa UniversIDADE com a Faculdade de Enfermagem, 

tendo como responsável a Profa. Dra. Daniella Pires Nunes, que envolveu 37 alunos do 

programa UniversIDADE, uma profissional de psicologia e 3 bolsistas do programa. Com 

o início da pandemia todas as atividades programadas foram suspensas e com isso 

destacou as fragilidades relacionadas ao cuidado com as pessoas idosas e os alunos que 

aceitaram participar da pesquisa. Como não existe uma Política de Cuidados, esse 

obstáculo e condições de manter as medidas de distanciamento social no contexto de 

suporte físico, social e emocional para o enfrentamento correto dos impactos do 

distanciamento e da doença sobressaíram nos atendimentos do projeto. O projeto, 

assim como outros estudos e ações, mostrou a importância de uma rede de proteção às 

pessoas idosas que por si só, o envelhecimento traz consigo o risco de isolamento social. 

O projeto de escuta trouxe aos atendidos o acolhimento e fortalecimento para a 
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autoconfiança, e o sentimento de não estarem sozinhos em um momento tão difícil para 

todos, em especial para eles. 

No início de 2021 recomeçou as tratativas com o Conselho Municipal do Idoso, com 

o seu presidente Dr. Raphael Tannus, retomando a abertura dos processos para o 

importante passo em registrar o programa UniversIDADE junto ao Conselho. 

Pode-se se afirmar, que o UniversIDADE tem se relacionado em todos os níveis com 

a comunidade, funcionários, alunos, docentes na busca intensa da longevidade e 

qualidade de vida para os alunos do programa, e prima pelo respeito e transparência de 

suas ações, sendo assim, gerencia o número de entradas de novos projetos de pesquisa 

e extensão para não sobrecarregar os alunos e seus familiares nas participações das 

pesquisas. 

O programa UniversIDADE tem como perspectiva envolver toda sociedade de 

Campinas e Região, com um Estilo de Vida que envolve (saúde, bem-estar, formação 

social,) por meio de conhecimentos oferecidos pelos nossos instrutores voluntários 

(docentes, alunos e funcionários da universidade) e externos a Universidade, através de 

atividades de extensão. 

Ao proporcionar este novo estilo de vida aos alunos do UniversIDADE, a Unicamp 

faz sua contribuição nas políticas públicas de Campinas e busca atender ao Artigo 3° do 

Estatuto do Idoso. 

No Estatuto do Idoso, no Título I das Disposições Preliminares no Artigo 3º, diz que: 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do Poder Público assegurar ao 

idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 

respeito e à convivência familiar e comunitária.” 

 

 

3.5. Iniciativas gerais da DExt 
Acesso a plataformas para oportunidades de fomento  

A Dext realizou a disponibilização de informações organizadas e sistematizadas de 

oportunidades de fomento, bem como de testes de plataformas privadas de acesso. 

Foram disponibilizadas informações de oportunidades de fomento e acesso a 

plataformas privadas às áreas de extensão e coordenadores de extensão, contemplando 

acesso e testes a sistemas de busca de oportunidades de fomento no âmbito nacional e 

internacional que na avaliação dos coordenadores de extensão indicaram como 

importante ferramenta para estruturação de projetos de pesquisa e extensão, para além 

dos acessos públicos disponíveis.  

Durante a fase de testes das ferramentas de busca de fomento, em novembro de 

2019, foi realizada pesquisa com coordenadores de extensão por meio de formulário 

google quanto a pertinência das ferramentas de fomento, bem como resultados 

obtidos.  
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Não obstante quase a totalidade dos coordenadores de extensão apontaram como 

relevantes as ferramentas e 42,9% dos respondentes informaram que efetivamente 

utilizaram as ferramentas, enquanto 57% disseram que ainda não estavam utilizando.  

Entre os coordenadores de extensão 21% informaram que submeteram projetos e 

14% foram contemplados com alguma oportunidade de fomento, com base nas 

informações recebidas para submissão de projetos. 

Citamos ainda a demanda surgida no final do segundo semestre de 2020 da 

necessidade de emitir pareceres anuais sobre as atividades das Empresas Junior da 

Unicamp. Esse procedimento se iniciará no ano de 2021 e será realizado em período 

específico do ano, utilizando-se para isso das comissões de área definidas no CONEXT. 
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4. Diretoria de Cultura 
 

 
 
 
4.1. Apresentação 

No quinquênio, diante do trabalho do Conselho de Desenvolvimento Cultural 

(CONDEC) da UNICAMP a Política de Desenvolvimento Cultural foi aprovada em outubro 

de 2016 pela deliberação CONSU 019/2016. 

A Política de Desenvolvimento Cultural da Unicamp tem como objetivos a busca e o 

estímulo pela prática da visão ampliada de cultura, com fins a alcançar a formação e a 

integração do ser humano, mediante a criação e a transformação de sentidos. 

As atividades através das quais a Política de Desenvolvimento Cultural da Unicamp 

busca atingir seus objetivos estruturam-se no ensino, na pesquisa, na extensão e na 

gestão, por meio de manifestações acadêmicas, representadas pelas práticas artístico-

culturais; pela preservação da memória e do patrimônio (museus, bibliotecas, arquivos); 

pela guarda, catalogação e preservação de acervo; pelas práticas socioesportivas; pelo 

lazer; pelo entretenimento e pela recreação. São princípios basilares da Política de 

Desenvolvimento Cultural da Unicamp o reconhecimento da diversidade e da 

abrangência, assim como a presença de todas as formas de manifestação cultural, sendo 

garantida a participação ampla de todas as áreas de conhecimento e condições de 

adaptação e de acessibilidade. 

 Nas ações culturais na Unicamp, é garantida a participação de todos os 

segmentos, independentemente de gênero, raça, etnia, orientação sexual, condição 

socioeconômica e formação, sendo o dever de toda a comunidade universitária o 

reconhecimento e o respeito aos direitos culturais cidadãos, valorizando a cultura como 

fundamento para a formação e para a transformação, tanto pessoal quanto coletiva, da 

comunidade universitária e de comunidades externas à Instituição. 

 Na política cultural assegura-se o amplo acesso aos bens culturais materiais e 

imateriais e o acolhimento para as manifestações culturais de todos os segmentos da 

sociedade, de forma que a Universidade assumiu o compromisso pela formação de 

agentes e de meios facilitadores para a produção de todas as linguagens artísticas e 

culturais, bem como para uma participação comunitária qualificada e diversa. 

 Enquanto ações institucionais articuladas para a realização da política de 

desenvolvimento cultural, a administração se comprometeu a priorizar a cultura como 
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eixo transversal na formação em todas as áreas de conhecimento, buscando o estímulo 

ao pensamento coletivo, plural, diverso e criativo. 

As ações institucionalizadas têm ganho forma no ano de 2019, diante da criação do 

Conselho de Cultura ConCult da Unicamp, criado pela Deliberação CONSU-A-017/2019, 

que veio substituir o CONDEC, com a participação de membros de todos os segmentos 

da comunidade universitária envolvidos com arte e cultura, bem como das secretarias 

de cultura dos municípios onde a Unicamp possui campi 

(https://www.concult.proec.unicamp.br/). Seus objetivos principais são: 

 

I – Propor a política cultural para a Unicamp, no âmbito das atividades da Pró 
Reitoria de Extensão e Cultura; 

II – Orientar a execução das políticas definidas, tendo em vista a coordenação de 
iniciativas e de esforços de responsabilidade da Universidade no campo da cultura, tanto 
no que se refere à comunidade universitária quanto à sociedade com a qual a 
Universidade se relaciona. 

 
 O Concult organizou um Ciclo de conversas sobre políticas de cultura na 

Unicamp, com duas primeiras atividades planejadas para março e abril de 2021, cujos 

temas serão: Transversalidade da Cultura e Culturalização da política com a participação 

de docentes da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual do 

Ceará. 

 A Diretoria de Cultura (DCult) da ProEC tem como missão agregar e potencializar a 

diversidade dos processos de criação, produção, intercâmbio, difusão e valorização do 

conhecimento e das culturas que definem, essencialmente, a razão de ser da 

universidade. Nesse sentido, a universidade pública deve atuar no planejamento e na 

gestão de políticas sob a lógica da diversidade cultural, considerando suas dimensões 

simbólica, cidadã e econômica no âmbito da educação superior pública no Brasil. 

A DCult compreende a cultura como parte estruturante da sociedade e, por essa 

razão, o ambiente acadêmico deve garantir os direitos culturais constitucionais, 

associados aos demais direitos cidadãos, propiciando a presença de todas as formas de 

manifestação; a participação ampla de todos os segmentos, independentemente de 

gênero, raça, etnia, orientação sexual, condição socioeconômica, formação; a 

participação irrestrita de todas as áreas de conhecimento e a garantia de condições de 

adaptação e de acessibilidade universal. 

Em relação aos órgãos ou estruturas para a realização integradora de ações 

culturais, foram subordinados à Diretoria de Cultura: o Espaço Cultural Casa do Lago; o 

Centro Cultural da Unicamp – Centro de Inclusão e Integração Social (CIS – Guanabara); 

o Centro de Convenções; o Ginásio Multidisciplinar; o Museu Exploratório de Ciências; 

o Museu de Artes Visuais e os Fóruns Permanentes. O relatório de gestão contempla os 

projetos e ações realizadas pela própria DCult, ou pelos seus órgãos.   

 A Diretoria de Cultura inicialmente foi dirigida pela Profa Dra. Verônica Fabrini, com 

a Coordenação Adjunta de Cultura pela Dra. Carmen Lúcia Rodrigues Arruda de 2017 a 
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2018, sendo sucedidas pelo Coordenador Geral de Cultura Prof. Dr. Wenceslao Machado 

de Oliveira Junior e Coordenadora Adjunta de Cultura a Profa. Dra. Ariane Polidoro Dini. 

Durante todo o período, a Assistência Técnica de Direção foi realizada pela Sra. Eliana 

Paifer. O apoio administrativo à diretoria de Cultura foi realizado pela servidora Renata 

Soares da Luz. 

A Diretoria de Cultura recebeu a assessoria do Prof. Dr. Emerson de Biaggi, e dos 

servidores Margareth do Carmo Vieira Junqueira e Marcus Lüdders, bem como do Prof.  

Dr. Cacá Machado no início da gestão. 

A síntese de todos os Editais de apoio às ações culturais, por ano, no período de 

2018-2021, está apresentada no Quadro a seguir:  

 
Quadro 4.1. Editais de apoio às ações culturais 

Ano Edital de Apoio Valor/Origem 

2018 Apoio a Projetos Artísticos e Culturais R$ 125.000,00 (Planes) 

2019 Apoio a Projetos Artísticos e Culturais R$ 125.000,00 (PROEC) 

2019/2020 Edital de seleção de Pesquisadores/Artistas 
Residentes 

R$ 97.222,22 (Convênio 
Unicamp – Banco Santander) 

2020 Apoio a Projetos Artísticos e Culturais em tempos 
de Covid-19 

R$ 72.000,00 (PROEC) 

2020/2021 Edital de seleção de Pesquisadores/Artistas 
Residentes 

R$ 125.000,00 (Convênio 
Unicamp – Banco Santander) 

 

 

4.2. Ações DCult – julho de 2017 – dezembro de 2018  

4.2.1. Ação já realizada anteriormente, cujo encerramento ocorreu em 2017: 

a. Corredor Cultural Forproex Sudeste:  

Festival de encerramento da fase I do projeto, que desde 2016 contava 

com a coordenação geral a cargo de Margareth Junqueira, coordenação 

de comunicação sob responsabilidade de Carmen Lúcia Rodrigues Arruda 

e coordenação de TIC exercida por Marcus Luders. O logotipo e o site do 

projeto, que reuniu instituições de educação superior públicas da Região 

Sudeste do país, foram construídos por Wanderlei Paré da DTic. 

i. 26 e 28 de agosto de 2017: reuniões da equipe coordenadora e 

dos bolsistas do projeto, para avaliação. 

A captação de recursos para o pagamento de bolsas representa o 

montante de R$103.200,00. 

ii.  27 de agosto de 2017: Festival Corredor Cultural, com a 

realização de oito diferentes atividades: apresentações musicais, 

de artes cênicas e oficinas. Atividades custeadas pelo próprio 
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projeto, com o apoio do Secretaria de Vivência, que absorveu os 

recursos do programa Conexão Cultural Unicamp16. 

Os recursos utilizados do Campus Tranquilo da Secretaria de Vivência foram de 

R$1.003,20 e a captação entre as instituições parceiras totalizaram 

R$296.800,00. 

 

4.2.2. Ações com foco nos órgãos e programa, realizadas após definição da Diretoria 

de Cultura (DCult) na estrutura da PreaC: 

b. Estruturação da Diretoria de Cultura da então Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários (Preac), com os seguintes órgãos/programas: 

i. Casa do Lago 

ii. Centro Cultural UNICAMP / CIS-Guanabara 

iii. Centro de Convenções 

iv. Ginásio Multidisciplinar da UNICAMP 

v. Museu Exploratório de Ciências 

vi. Museu de Artes Visuais 

vii. Fóruns Permanentes 

Os três últimos órgãos citados acima, faziam parte de outras estruturas 

organizacionais da Unicamp. Foram absorvidos em julho de 2017, sem 

reserva orçamentária, que foi depois constituída pela ProEC. 

 

c. Discussão conjunta e criação de mecanismos para o planejamento anual 

de atividades e orçamentário pelos órgãos e programa. 

 

d. Renovação das diretrizes e dos objetivos dos Fóruns Permanentes, 

enfatizando, nas chamadas e critérios de avaliação, a atualidade e a 

relevância das temáticas, a necessidade do diálogo amplo com órgãos 

públicos e privados e com a sociedade civil e da interdisciplinaridade nos 

debates. Estabelecimento de Comissão de Avaliação com 

representatividade de todas as áreas de conhecimento. 

 

e. Definição de diretrizes para o acolhimento de projetos esportivos (GMU) 

e artístico-culturais (Casa do Lago e CIS-Gb) pelos espaços. 

 

f. Entre agosto e setembro de 2017, realização de quatro encontros abertos 

com unidades de ensino e pesquisa, órgãos e entidades da Unicamp e 

com representantes do Fórum de Cultura de Campinas, para pensar o 

 
16 i. Programa que foi realizado, desde 2014, pela área de Ação Cultural da CDC e instituído 
formalmente pela Resolução GR-018/2016, de 25/07/2016, “com a finalidade de vitalizar os espaços 
externos dos campi da Universidade, promovendo a circulação e a permanência de pessoas”, realizava 
eventos artístico-culturais nos campi da Unicamp. 
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planejamento de ações voltadas à potencialização da cultura, em 

movimentos da Universidade para a sociedade civil e vice-versa. 

 

g. Criação, com o designer gráfico Wanderlei Paré, da sigla, da logomarca e 

do site da DCult. 

 

4.2.3. Ações e projetos da DCult/ProEC: 

4.2.3.1. “Projeto OCA: encontros com saberes, práticas e poéticas indígenas” 

Teve seu início em agosto de 2017, por iniciativa da Direção da DCult em conjunto 

com a arquiteta da ProEC, Renata Marangoni. Para sua constituição, foi reunido um 

coletivo de professores, pesquisadores e técnico-adminitrativos que já trabalhavam 

com a temática indígena na Unicamp. Também participaram estudantes da Frente 
Pró-Cotas, movimento que tinha por objetivo a instituição das cotas étnico-raciais 

no vestibular da Unicamp. Foram promovidos diálogos com lideranças indígenas de 

povos diversos, o que permitiu encaminhar a estruturação do projeto OCA. 

Especialmente após a chegada dos primeiros estudantes indígenas à Unicamp em 

2019, por meio do vestibular indígena, o projeto ganhou concretude e amplificou-se 

na atual Casa dos Saberes Ancestrais. 

 

Resumo: O Projeto Oca objetiva a construção de um espaço tradicional indígena 

multiétnico (que aqui denominamos Oca por ser uma palavra mais conhecida e que 

representa bem o propósito do projeto) no campus Unicamp/Barão Geraldo, e a 

ocupação desse espaço singular com encontros, ciclos de palestras, debates e 

oficinas de formação, ministradas por diferentes povos indígenas, em interação com 

os cursos de graduação, pós-graduação e projetos de pesquisa e extensão de 

diferentes institutos, faculdades, centros e núcleos de pesquisa da Unicamp. Embora 

a separação dos saberes em disciplinas não se aplique às culturas ameríndias, pode-

se dizer, lançando mão de uma tradução intercultural, que os eventos realizados na 

Oca serão de caráter transdisciplinar pela própria natureza dos saberes e culturas 

envolvidos. 

O projeto tem como inspiração primeira a Kari-Oca, realizada na Conferência 

Internacional Rio +20, em 2012 (ver em 

http://riomais20sc.ufsc.br/files/2012/09/Declaracao-Kari-Oca.pdf) e a Ágora: 

OcaTaperaTerreiro de Bené Fonteles (32ª. Bienal de São Paulo – 

http://www.32bienal.org.br/pt/participants/o/2536), em 2016. Como referência 

conceitual e de execução, este projeto apoia-se em experiências de projetos de 

graduação, pesquisa e extensão já realizados com povos indígenas na Unicamp. 
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4.2.3.2. “Cultura na Unicamp: no que isso me afeta?” 

Ação realizada como parte da Calourada 2018, em parceria com o Comitê Gestor do 

“Pacto Universitário pela Promoção do Respeito à Diversidade, da Cultura da Paz e 

dos Direitos Humanos”. 

 

Resumo: “Intervenção poética a cada passo” 

Com o objetivo de deixar uma marca e ao mesmo tempo propor um enigma para 

a comunidade do campus, o projeto prevê a realização de intervenções poéticas, 

tendo como linguagem de base as intervenções urbanas, realizadas graficamente, 

com as técnicas do estêncil, carimbo, lambe-lambe e grafite, criando um verdadeiro 

mapa poético nos locais, buscando, no espaço aberto dos fluxos e trânsitos, 

pequenos momentos de surpresa e suspensão, de reflexão e crítica, de indagação e 

maravilhamento. Com essa finalidade, foram trazidos dois coletivos de artistas, que 

trabalham com intervenções artísticas urbanas, e cuja linguagem dialogava 

diretamente com os objetivos da DCult: Coletivo Transverso (estêncil, produção e 

colagem de lambes) e New Family Crew na organização de um coletivo de 25 artistas 

(grafite). As artes foram realizadas em diferentes lugares do campus de Barão 

Geraldo, com as devidas autorizações das direções. 

O valor total de investimento foi de R$ 28.948,22, distribuídos em: Contratação 

New Family Graffiti Shop Ltda – ME – R$ 7.800,00; Contratação Coletivo Transverso 

– R$ 7.080,00; Sonorização e Iluminação – R$ 3800,00; Tintas Spray – R$ 7650,00; 

Insumos Coletivo Transverso (Tinta Piso + rolo + bandeja + cola + spray – 2618,22. 

 

4.2.3.3. Organização da 1ª. edição da “Chamada para Apoio a Projetos Culturais da 

DCult/ProEC” – agosto de 2018, possibilitada por recurso no valor de R$125.000,00 

disponibilizados pela ProEC. 

 

4.2.3.4. Projeto de Eficiência Energética Unicamp/CPFL: parceria estabelecida por meio 

do acompanhamento de visitas técnicas e reuniões com a equipe de coordenação do 

projeto, sempre com a participação da Diretora Adjunta e da Assistente Técnica de 

Direção da DCult e da arquiteta Renata Marangoni da ProEC. Estabeleceu-se o prédio 

que abriga o GMU e o Centro de Convenções como ponto principal para a instalação das 

placas de energia solar no campus, o que possibilitará futuramente, como contrapartida, 

a troca da iluminação do Ginásio e dos equipamentos de ar-condicionado do Centro de 

Convenções. 

 

4.2.3.5. Participação da Diretora Adjunta, como representante da DCult/ProEC, no GT 

de Inclusão Indígena, instituído pela Portaria GR n. 39/2018 de 02 de maio de 2018, que 

atuou, após aprovação do Vestibular Indígena da Unicamp em 2017, com os objetivos 

de: 
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- estudar as experiências prévias na Unicamp e em outras instituições em 

acesso e inclusão dos estudantes indígenas na comunidade universitária, 

- propor condições e estratégias para adequado acolhimento e 

acompanhamento desses estudantes visando inclusão e sucesso acadêmico, 

- promover e divulgar ações de esclarecimento para a comunidade universitária 

acerca de cultura indígena e suas implicações no ambiente universitário. 

 

 
4.3. Ações DCult – abril de 2019 a abril de 2021 

Três principais projetos foram realizados pela DCult no período: Otras 

Latinoamericas; Casa dos Saberes Ancestrais; Funciona Cultura Unicamp.  

As linhas gerais dos projetos consideraram:  

• intensificação da presença das culturas negras e indígenas; 

• intensificação como quantidade, variedade e duração; 

• capilarização da cultura pelas Unidades/Órgãos; 

• foco na produção cultural e não na expectação; 

• Operacionalização principal: Oficinas. 

 

Os Eixos Culturais contemplados nos projetos foram: 

• Artes Visuais e/ou cinema, abrangendo todas as formas de expressão 

cultural, que se realizam através da manipulação de materiais, cores e formas, 

ou do uso de instrumentos e equipamentos de produção de imagens, 

respectivamente visuais e audiovisuais; 

• Literatura e/ou teatro, abrangendo todas as formas de expressão 

cultural, que se realizam através de, respectivamente, escrituras e gestos 

corporais em que o rosto e a palavra falada sejam matérias-primas preferenciais; 

• Música e/ou dança, abrangendo todas as formas de expressão cultural 

que se realizam através de, respectivamente, instrumentos e equipamentos de 

produção de sons e ritmos e gestos corporais em que o corpo humano afetado 

ou não pelos sons e ritmos sonoros sejam matérias-primas preferenciais; 

• Culinária e/ou artesania manual, abrangendo todas as formas de 

expressão cultural, que se realizam através de, respectivamente, instrumentos e 

equipamentos de produção de sons e ritmos e gestos corporais em que o corpo 

humano afetado ou não pelos sons e ritmos sonoros sejam matérias-primas 

preferenciais. 

 

Na prática, isto significa afinar as sensibilidades a partir das trocas e potencializar, 

do ponto de vista institucional, as possibilidades de criação de fluxos e ações comuns 

com tudo aquilo que nos rodeia, nos penetra e nos transforma, aprofundando, assim, 

nossa permeabilidade sobre nós mesmos e sobre o que entendemos como o outro. 
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Ações em infraestrutura 

No período 2017 – 2021 a Universidade teve um aprofundamento da sua crise 

financeira, mesmo assim, a DCult não deixou de priorizar investimentos importantes 

para a sua infraestrutura e seus Órgãos vinculados. 

Além da atenção diária as manutenções corretivas, por meio do projeto “Diálogos 

da Cultura”, com financiamento PLANES-ProEC, cada um dos órgãos vinculados à DCult, 

priorizou intervenções na sua infraestrutura como: aquisição de equipamentos, 

materiais, reformas e recebeu apoio financeiro para concretização. O valor total do 

Projeto foi de R$ 91.397,00.  

A Diretoria de Cultura por sua vez, elaborou o seu catálogo de apresentação de seus 

serviços e de seus órgãos vinculados à comunidade, com edição de 5.000 exemplares 

que foram distribuídos as demais Unidades/Órgãos da Universidade e parceiros. 

No entanto, a intervenção de maior relevância para a comunidade universitária, 

sem dúvida é a reforma do complexo de eventos (Centro de Convenções e Ginásio 

Multidisciplinar).  

O complexo de eventos desde 2004 está com o documento Auto de Vistoria do 

Corpo de Bombeiros (AVCB) vencido e diversas tentativas foram realizadas em gestões 

anteriores para que esse documento fosse novamente aprovado no corpo de 

bombeiros. Em 2016, um novo Plano de Proteção e Prevenção Contra Incêndio (PPCI) 

foi aprovado no corpo de bombeiros, em função de que o documento anterior existente 

no corpo de bombeiros encontrava-se em desacordo com a legislação atual e tratava-se 

de documento em papel já em estado deteriorado. 

Diante do projeto aprovado no corpo de Bombeiros a CPO (Coordenadoria de 

Projetos e Obras) deu início a elaboração do projeto de reforma elétrica, por ser este o 

indicativo principal de regularização no complexo de eventos, e o de maior risco de 

sinistro, além de outros, para que seja aprovado em vistoria e obtenha o AVCB. 

Ao mesmo tempo, a Unicamp institui um grupo de trabalho para tratar as questões 

de sustentabilidade energética do campus, que deu origem ao Escritório Campus 

Sustentável.  

O Escritório Campus Sustentável por meio Chamada ANEEL 001/2016, implantou as 

plantas fotovoltaicas no campus Unicamp sendo o telhado do complexo de eventos um 

dos escolhidos para implantação dos painéis fotovoltaicos.  

A chamada ANEEL 2016 também prevê o financiamento para etiquetagem de 

edifícios (atualmente em desenvolvimento no complexo de eventos pela equipe do 

escritório Campus Sustentável e outros parceiros Unicamp). 

Esse não foi o único projeto de sustentabilidade energética que o complexo de 

eventos foi agraciado, no segundo semestre de 2018, foi contemplado pela Chamada de 

Projeto de Eficiência Energética – PEE e recebeu financiamento e mão de obra para 

retrofit de lâmpadas e do sistema de ar-condicionado dos auditórios do Centro de 

Convenções que operavam em colapso.  



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 157 

Diante das intervenções realizadas pela CPFL por meio do PEE, o projeto de reforma 

elétrica do complexo de eventos, que estava em desenvolvimento na CPO foi 

interrompido, por solicitação da DCult, uma vez que parte das intervenções indicadas 

no projeto estavam sendo atendidas dentro do programa PEE da CPFL e o escopo do 

projeto a ser desenvolvido precisa ser reformulado. 

Desta forma, os trabalhos de retrofit CPFL, foram iniciados em agosto de 2019, com 

a substituição dos equipamentos de ar-condicionado do Centro de Convenções e 

previsão de término em maio/2020, porém, por conta da pandemia causada pelo novo 

coronavírus, houve atraso e o projeto acabou finalizado nos primeiros meses de 2021. 

Além da substituição das máquinas de ar-condicionado, o projeto foi relevante para 

a iluminação da quadra do Ginásio Multidisciplinar, onde o sistema de iluminação já 

operava quase no apagão. 

Com a quase totalidade dos trabalhos de intervenção da CPFL no complexo de 

eventos, ao final de 2020, a DEPI iniciou as negociações com a DCult para retomada do 

projeto de reforma elétrica, propondo a contratação de empresa especializada para 

realização de serviços de levantamento e modelagem tridimensional com tecnologia 

laser scanning, o que foi efetivado, com recursos, saldo Planes e a contratada fez o 

levantamento no final de dezembro/2020 estando o trabalho em fase final de entrega 

por parte da contratada. Esse levantamento é uma ferramenta avançada de engenharia 

e permitirá atualizações de outros projetos relacionados a infraestrutura do complexo 

de eventos. 

A partir desse trabalho, foi iniciada a etapa de levantamento de dados e 

necessidades para estudo preliminar que vai balizar o desenvolvimento do novo projeto 

de reforma elétrica do complexo de eventos. Ao término do projeto, este será 

submetido às instâncias superiores e aguardará priorização e aporte financeiro para sua 

execução. 

A reforma elétrica com adequação de quadros, cabos, acendimentos é apenas parte 

dos indicativos de adequação apontados no PPCI, haverá ainda outras demandas de 

projetos como: projeto de adequação hidráulico, projeto de adequação civil e projeto 

arquitetônico para que então o complexo de eventos possa solicitar o seu AVCB. 

O valor total investido pela CPFL no Projeto de Eficiência Energética Unicamp-CPFL 

foi de R$ 1.308.585,86. De forma que foram realizadas substituição de:  192 lâmpadas 

de vapor metálico de 400w, no GMU (área da cobertura e entorno); 300 Lâmpadas LFT 

1x110 dos auditórios; 320 lâmpadas LFT de 32 W do CdC, salas e banheiros; 7180 

lâmpadas LFT de 32 W, nas demais dependências do complexo, sendo que as sobras 

foram direcionadas para outros prédios da Unicamp. Além disso foram adquiridos e 

instalados 4 equipamentos condicionadores de ar 10 TR Self Hitachi dos auditórios; e 4 

equipamentos condicionadores de ar 7,5 TR Self Hitach dos auditórios no Centro de 

Convenções. 
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Qualificação da Equipe da Diretoria de Cultura 

 

Durante todo o período foi estimulada a participação dos servidores da DCult em 

atividades de treinamento e desenvolvimento, ofertadas pela Escola de Educação 

Corporativa, eventos promovidos pela própria universidade e eventos externos.  

Os quadros do período 2017 – 2021 estão organizados de forma que a primeira 

coluna descreve a modalidade de capacitação/treinamento/desenvolvimento/ 

qualificação e as colunas seguintes com o ano de realização. Na coluna modalidade é 

apresentada a atividade realizada e na coluna ano consta o número de servidores 

envolvidos na atividade. Ao final de cada quadro foi totalizada a frequência que, no ano, 

os servidores estiveram envolvidos a modalidade de 

capacitação/treinamento/desenvolvimento/ qualificação de cada categoria. 
 

Quadro 4.2. Cursos oferecidos pela EDUCORP 
CURSO/TREINAMENTO 2017 2018 2019 2020 
Atualização do Sistema de Orçamento e Execução da 
Despesa   02  

Avaliação de Competência Linguística 01    
Avaliação de Nivelamento em Planilha Eletrônica   02  
CIPA 02 02 01  
Combate à Princípio de Incêndio  01   
Eficiência Energética e a Conservação de Energia  02   
Encontro de Líderes da Unicamp 02 01   
Evento Lean – Preparatório para Green Belt    02 
Feedback   02 01 
Ferramentas Google    01 
Formação de Servidores em Práticas Inclusivas   01  
Gerenciamento do Tempo   03  
Inglês - Avançado I 01    
Inglês - Avançado II 02    
Inglês - Avançado III 01    
Introdução à Gestão Pública Universitária   02  
Introdução às Redes Sociais   01 01 
LEAN – White Belt   02 01 
Liderança   02 01 
Multiplicadores em Cultura de Paz   01  
Negociação e Gestão de Conflitos   03 01 
Nova Instrução Normativa sobre Adiantamento   01  
Novo Sistema de Patrimônio 03    
Oficina Mapeamento de Processos  01   
Oficinas sobre Reestruturação da Carreira PAEPE   06  
Planilha Eletrônica – Básico   01  
Procedimentos para Utilização de Serviço de Fre  02   
Redação Administrativa 01    
Redes Sociais: Métricas    03 
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SIAD – MODULO SOLICITANTE   03  
SIGAD-ATOS 03  02 06 
SIPAT  01 02  
Sistema de Acompanhamento de Estágio Probatório 01    
Sistema Vagas Não Docentes   01  
Técnica de Produção de Livros Digitais 01    
Yellow Belt   01 02 
TOTAL 18 10 39 19 

 
 

Quadro 4.3. CURSOS À DISTÂNCIA – EAD – UNICAMP 
CURSO/TREINAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
EAD Reuniões Virtuais de Colegiados    01  
EAD Comunicação Eficaz   03   
EAD Feedback   02 01  
EAD Negociação   02   
EAD Retomada – Trilha Essencial    17  
EAD Retomada – Trilha Acadêmica – Docente e 
Apoio 

   02  

EAD Retomada – Trilha Liderança e Gestão    05  
EAD SIGAD – Módulo Processos Digitais     01 
TOTAL   07 26 01 

 
Quadro 4.4. CURSOS À DISTÂNCIA – EAD – EXTERNO 

CURSO/TREINAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
CANVAS “Design e Empreendedorismo Digital”    01  
Curso “Noções Básicas do Trabalho Remoto” – 
ENAP (2020) (10 horas) 

   01  

Curso “Planejamento Estratégico para 
Organizações Públicas” – ENAP (2020) (40 horas) 

   01  

Curso “REVIT – MODELAGEM BIM DE PROJETOS 
ARQUITETÔNICOS” – SENAC – 17/09/2020 a 
03/12/2020 – 42 H 

   01  

FRANCÊS (INTENSIVÃO ONLINE)     01 
Inovação, publicidade e marketing (12 horas)    01  
MAC 1 – Inglês – Cultura Inglesa    01  
MAC 2 – Inglês – Cultura Inglesa    01  
Curso “Sketchup” – Pró-Arte (10 horas) - híbrido    01  
TOTAL    08 01 

 
Quadro 4.5. CURSOS: SENAC E OUTROS 

CURSO/TREINAMENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
Logística, Marketing e Vendas (24 horas)  01    
Administração de Conflito (24 horas)  01    
Excel (24 horas)  01    
Comunicação Interna e Endomarketing (28 horas)  01    
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Comunicação com o mercado (32 horas) 01     
TOTAL 01 04    

 
Quadro 4.6. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSOS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS, FÓRUMS, 

REUNIÕES, ENCONTROS, OFICINAS, MESAS, FESTIVAIS COM OU SEM APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHOS 

EVENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
- 1º Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult 
Sudeste - UFABC (2018) 

 01    

- 2º Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult 
Sudeste - IFF (2019)   

  01   

- 3º Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult 
Sudeste - UFU (2020) 

   08  

- II Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult - 
UFBA (2018)   

 01   
 

- III Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult - 
UFBA (2019)   

  01   

- IV Fórum de Gestão Cultural das IES - Forcult - 
UFMG (2020) 

   01 
 

Fórum UFMG de Cultura - Gestão Cultural nas 
Instituições de Ensino Superior (2019) 

  01  
 

Encontro Internacional "Arte, Cultura e 
Democracia no Século XXI" (2019) 

  01  
 

Congresso “Áfricas Contemporâneas. Do 
continente às diásporas: pensar o universal a 
partir dos arquivos afro-diaspóricos” (2019) 

  01  
 

SIMTEC (APRENTAÇÃO DE POSTER)   04   
3° Congresso Internacional Povos Indígenas da 
América Latina 

  01  
 

9º Congresso Brasileiro de Extensão Universitária 
(CBEU) -  (Apresentação de Trabalho) 

    
04 

TOTAL   02 10 09 04 
 

Quadro 4.7. PARTICIPAÇÃO EM OFICINAS DO PROJETO FUNCIONA CULTURA 
EVENTO 2017 2018 2019 2020 2021 
Funciona Cultura - Tamborizando    06  
Funciona Cultura - Mapeamentos cotidianos    04  
Funciona Cultura - Suas histórias viram som    03  
Funciona Cultura - Art Guarani M'bya    02  
Funciona Cultura - Dançando em casa    05  
Funciona Cultura - Audio Visu All    02  
Funciona Cultura - Vá Vi Vê    05  
Funciona Cultura - A voz como linguagem    02  
Funciona Cultura - Poesia de luta    02  
Funciona Cultura - Produtos de limpeza naturais    02  
Funciona Cultura - Veganismo popular    02  
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Funciona Cultura - A arte das brincadeiras 
folclóricas 

   03 
 

Funciona Cultura - M'Baraka Mirim    03  
Funciona Cultura - Difusão Hip Hop    02  
Funciona Cultura - Teatro-esporte - jogos de im    02  
Funciona Cultura - Oficina de Histórias em 
Quadrinhos 

   05 
 

Funciona Cultura - Geografia de cinema    04  
Funciona Cultura - Capoeira, cultura e movimento    03  
FC - Instrumentos musicais com materiais 
reutilizáveis 

   03 
 

FC - Construção de teatro de miniatura    01  
FC - A música no cotidiano    03  
FC - Da rima ao verso    02  
FC - Grafismo corporal indígena    01  
FC - Trabalho, espaço e recordações    01  
FC - A arte que transforma    01  
FC - Grafismo africano    02  
FC - Culinária criativa nordestina    01  
FC - Culinária criativa    02  
FC - Notas de escurecimento    02  
FC - Veganismo prático    01  
FC - Oficina de cinema de animação inclusiva    02  
FC - Danças afro-brasileiras    02  
FC - Bebidas Fermentadas    04  
FC - Decorar com Macramê    02  
FC - Ilustração botânica em grafite    02  
FC - Dança contemporânea negra em imagens    03  
FC - Caixa-Expressão    02  
FC - Customização criativa    02  
FC - O corpo e o jogo cômico    02  
FC - Vivência escrita    03  
FC - Oficina de bonecos    02  
FC - Contador de histórias    02  
FC - Estamparia com stencil    03  
FC - Direção de arte para audiovisual    02  
FC - Atrelaletra - Uma oficina sobre escrever, ler    02  
FC - Meu corpo existe - Despertando a 
consciência 

   02 
 

FC - Oficina de Percussão Afro    03  
FC - Zinemania - Faça você mesmo a sua public    01  
FC - Dança Cigana    02  
FC - Música Digital    02  
FC - Biodiversidade no Prato: PANCs    02  
FC - Fotografia com celular: olho, mente e cora    02 02 
FC - Bordando as flores do Peru    02  
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FC - Trabalho, Espaço e Recordações    02  
FC - Expressão em Caixas    02  
FC - Afropoética    02  
FC - Cestos em Crochê de Fios de Malha    02  
FC - Inteligência Emocional - Jogos Teatrais e C    02  
FC - Os Bonecos na Contação de Histórias    02  
FC - Arte Mágica     01 
FC - Poesias Luminescentes     02 
FC - Colagem: Criação a Partir de Fragmentos d     02 
FC - Ilustração Botânica     02 
FC - Arte de Ver     02 
FC - Bordar para abordar     02 
FC - Mandioca: culinária, cultura e afeto     02 
FC - Estamparia manual com carimbos de borra     02 
FC - Veganismo Periférico     02 
FC - Tabuleiro do axé     02 
FC - Interpretação no teatro e na arte de contar     02 
FC - O Cômico no Cotidiano     02 
FC - Tecendo olhares – o despertar da narrativ     02 
FC - Testando, som     02 
FC - Dança dos sentidos: vivenciando as danç     02 
FC - Consciência Corporal e Dança Espontânea     02 
TOTAL    140 33 

 
Quadro 4.8. CURSO ESPECIALIZAÇÃO – EXTECAMP 

CURSO/TREINAMENTO 201
7 

2018 2019 2020 2021 

Curso de Especialização - Modalidade 
Extensão Universitária em "Direito Constitucional 
Aplicado: empresas, Estado e indivíduos diante da 
interpretação constitucional" - Unicamp (2020) 
(400 horas) 

   01  

TOTAL    01  
 

Quadro 4.9. PUBLICAÇÕES 
 2017 2018 2019 2020 2021 
Organização e publicação (e-book coleção Jurema 
– Casa dos Saberes Ancestrais (Diálogos com 
Sabedorias Indígenas) 

   04 
 

Organização e publicação prevista para abril (e-
book coleção Jurema – Casa dos Saberes 
Ancestrais (Diálogos com Sabedorias Africanas e 
Afroamericanas) 

    

 
 04 

TOTAL    04  
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Quadro 4.10. OUTROS CURSOS LIVRES 
CURSO 2017 2018 2019 2020 2021 
AVANÇADO DE TERAPIAS HOLÍSTICAS com a 
duração de 720h/aula, 

 01    

TOTAL  01    
 

Quadro 4.11 INTERCÂMBIO (EXTERIOR) 
CURSO 2017 2018 2019 2020 2021 
The Language Gallery Toronto (Curso de Inglês)  01    
TOTAL  01    
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4.4. Editais de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais 

No segundo semestre de 2018, utilizando R$ 125.000,00 de recursos do Planes 

voltados ao apoio a projetos artísticos e culturais da universidade, a Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (ProEC) da Unicamp, através da Diretoria de Cultura, lançou sua 

primeira Chamada para Apoio a Projetos Artísticos e Culturais, visando o recebimento 

de propostas de apoio institucional ao desenvolvimento de ações de arte e cultura de 

todos os campi da Unicamp.  

A finalidade da Chamada foi apoiar o desenvolvimento de ações culturais que 

promovam o fortalecimento da cultura integrada ao ensino, à pesquisa e à extensão, 

ampliando a atuação da universidade pública com as transformações sociais e o 

fortalecimento da cidadania, mediante atendimento dos objetivos definidos no edital: 

enquadramento no conceito de Cultura adotados na Política de Desenvolvimento 

Cultural da Unicamp; fomento às atividades culturais e valorização dos docentes, alunos 

e funcionários que delas participem; estabelecimento de registro institucional das 

atividades desenvolvidas e dos resultados alcançados. 

A primeira Chamada previa o fomento de projetos em duas faixas de valores: até 

R$ 3,5 mil; ou até R$ 7 mil, sendo que foram recebidos 16 e 37 inscrições 

respectivamente em cada faixa, totalizando 53 projetos. Destes, 17 projetos foram 

aprovados e executados até o final daquele ano.  

Com a boa repercussão conquistada no primeiro edital, a pedido da DCult, a ProEC 

previu em seu orçamento para o ano subsequente a reserva de verba de R$125.000,00 

para a abertura do segundo Apoio a Projetos Artísticos e Culturais de 2019.  O novo 

edital seguiu moldes semelhantes ao anterior, com valores atualizados para R$ 4 mil e 

R$ 8 mil.  Na segunda edição foram 63 projetos inscritos, sendo 18 selecionados para 

serem realizados até o primeiro semestre de 2020. Em decorrência da pandemia de 

Covid-19, no entanto, muitos desses projetos tiveram que ser interrompidos e 

readaptados ao formato remoto, tendo o prazo de execução estendido até o final de 

2020.  
 

Tabela 4.1. Propostas aprovadas 

Ano 
Quantidade de 

projetos 
aprovados 

Valor total 
apoiado 

2018 17 R$ 100.019,78 

2019 18 R$ 120.872,00 
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Tabela 4.2. Lista de contemplados e projetos apoiados pelo Edital de Apoio a Projetos Artísticos 
e Culturais PROEC - 2018 

Proponente Título do projeto Valor aprovado 

Ana Clara da Silva 
“Dudu Orin”- Canto Lírico de Orixá: Espetáculo e 
mesa de debate sobre música, religiosidade e 
manifestações afro culturais dentro da universidade 

R$ 6.550,00 

Artionka Manuela 
Góes Capiberibe Mural Indígena Prédio de Centros e Núcleos do IFCH R$ 7.000,00 

Beatriz Ponchio Borghi Projeto REMIX R$ 6.858,00 
Gina Maria Monge 
Aguilar 

2º Semana da Ressignificação: A cultura LGBTQIA+ 
existe e resiste R$ 6.579,40 

Helder Tomas Pinheiro 
1° Panorama de Pesquisa e Performance do Violão 
Brasileiro da Unicamp R$ 7.000,00 

Karla Bessa CinePagu-Desafios éticos contemporâneos: entre 
desejos, afetos e assédios R$ 6.978,98 

Luana Muriel Fabricio Dia do Orgulho Negro R$ 7.000,00 
Luciana Alves Viana Avenida Brasil: educação e arte em Barão R$ 7.000,00 
Maria EmiliaTortorella 
Nogueira Pinto UNICIRCO – O CIRCO NA UNICAMP R$ 7.000,00 

Regina Machado III Encontro de Estudos do Canto e da Canção 
Popular R$ 7.000,00 

Rodrigo Spina Cênicas na Cidade: Mostra de Verão R$ 7.000,00 
Veronica Monachini Ciclo de Cinema Indígena CPEI Unicamp R$ 7.000,00 
Vinicius Selingardi 
Pianca 

Trabalho de Conclusão de Curso em Dança – 
elaboração e desenvolvimento de um projeto cênico R$ 6.300,00 

Vitor Mafra Arena do Rap R$ 6.899,00 

Alik Wunder VISUALIDADES E VISIBILIDADES: ENCONTROS COM O 
POVO ASURINI DO XINGU R$ 3.500,00 

Mara R Ferrao e 
Nita_Patricia R 
Cortelazzo 

V SEMANA CULTURAL R$ 3.500,00 

Stela Politano Maurício Nogueira Lima: forma e cor R$ 3.500,00 
 
 

Tabela 4.3. Lista de contemplados e projetos apoiados pelo Edital de Apoio a Projetos Artísticos 
e Culturais PROEC - 2019 

Proponente Título Projeto Valor aprovado 

Tadeu Moraes Taffarello Semanas de Música Contemporânea R$ 7.580,00 

Juliana Pires Leite Arruda Samba, Mulher! - Vivências de Mulheres no 
Samba R$ 5.480,00 

Cristina Santos Silva 
Saias: dançando, cantando e expressando a 
força do feminino nas manifestações afro-
brasileiras 

R$ 7.380,00 

Fernando Vitor Silva Questão de Identidade R$ 7.910,00 
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Antonio Scarpinetti Oficina de fotografia para deficientes visuais 
do Centro Rultural Luis Braille R$ 4.000,00 

Luan Assunção O Pássaro Azul R$ 8.000,00 

Catarina Eichenberger Noite de Reis R$ 4.000,00 

Doroti Martz Na pisada do brincante: diálogos e saberes no 
tambor de crioula R$ 8.000,00 

Alik Wunder Mundo das planta Kariri-Xocó R$ 8.000,00 

Jesuane Salvador Mosaicos Culturais R$ 8.000,00 

Rodrigo Spina MigraAaantes ou Tem Gente Demais Nessa 
Merda de Barco ou Salão das Cercas e Muros R$ 4.000,00 

João Neto Festival cultural de capoeira 2020 R$ 8.000,00 

Julia Vilar Curso Livre de Teatro R$ 5.640,00 

Anderson Jesus V. Arantes 
(Seribi) 

Cultura indígena e teatro do oprimido: arte e 
resistência popular R$ 8.000,00 

Graciela Soares Cultura de Existência R$ 6.800,00 

André A. Almeida Cotil Arte 2020 R$ 6.700,00 

Marco A. C. Bortoleto Circo: fazendo escola, levando arte R$ 7.200,00 

Michele Lebre de Marco Leitura e Arte na Biblioteca Central: 
contarolando histórias R$ 6.182,00 
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4.5. PROJETO OTRAS LATINOAMÉRICAS 

 
 

O Projeto OTRAS LATINOAMÉRICAS insere-se no esforço empreendido, desde o ano 

de 2016, pela Unicamp em desenvolver um potente projeto de internacionalização que 

perpassa todas as áreas do desenvolvimento universitário. Previsto como objetivo 

estratégico no Planes, a internacionalização universitária tem entre seus objetivos a 

qualificação da formação dos estudantes frente aos desafios do mundo globalizado, 

através, entre outras coisas, da promoção da interação dos estudantes com as culturas 

e formas de desenvolvimento social das comunidades internacionais.  

Por este ângulo, uma política de valorização daqueles que vivem embebidos numa 

forma cultural, deve pautar-se em expor a comunidade universitária a diversos eixos 

culturais nos quais uma cultura se configura como modo de vida, priorizando assim a 

presença de grupos e pessoas que estejam vinculadas às comunidades culturais, 

evitando-se que estas culturas sejam vivenciadas somente a partir da arte e de artistas 

que dela emergem ou dela fazem sua matéria-prima de criação. 

Como parte de uma política de desenvolvimento cultural que preza pela ampliação 

da diversidade e da diferença no ambiente universitário, a promoção de conhecimento 

e vivência com novos grupos culturais com os quais estamos pouco ou nada habituados 

torna-se assim uma estratégia de aprendizado tanto para a formação cidadã quanto 

para a formação profissional e científica.  

Neste sentido, esta política pauta-se em promover a convivência mais detida com 

os grupos e as formas culturais que vierem a se fazer presentes na Unicamp, evitando-

se que o contato cultural se dê exclusivamente como apresentações e exibições 

pontuais, e priorizando a presença mais alongada destes grupos e formas culturais na 

Unicamp promovendo contatos e aprendizagens mais sutis, integradas e duradouras.  

O Projeto OTRAS LATINOAMÉRICAS se constitui como um conjunto de atividades 

gratuitas, de caráter cultural e que vincula a formação pessoal e acadêmica à cultura 

latino-americana, voltado para o contato e o convívio com as diversas formas e grupos 

culturais da América Latina, em especial os povos de culturas ameríndias e os grupos de 

culturas afro-americanas. 

Os objetivos gerais foram: promover a integração entre as mais diversas culturas 

presentes na América Latina; contribuir no processo de internacionalização da Unicamp 

no que tange ao aspecto cultural; contribuir para a ampliação da presença dos povos de 
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culturas ameríndias e dos grupos de culturas afro-americanas na Unicamp; promover o 

convívio mais detido e intenso com formas culturais ameríndias e afro-americanas pela 

comunidade universitária e extrauniversitária. 

Os objetivos específicos foram: ampliar o conhecimento da comunidade da 

Unicamp sobre a diversidade cultural da América Latina, enfatizando as culturas 

ameríndia e afro-americana; contribuir para a formação ampla da comunidade 

universitária;  contribuir para a integração da cultura brasileira com as demais culturas 

da América Latina; contribuir para uma maior sensação de pertencimento da sociedade 

brasileira na região geográfica em que se localiza; promover encontros entre grupos da 

Unicamp e de outros países latino-americanos de interesse cultural comum; 

potencializar pesquisas sobre culturas latino-americanas; promover o interesse do 

corpo discente da Unicamp em realizar intercâmbio nos países da América Latina; 

estreitar as relações culturais e de pesquisa entre a Unicamp e outras universidades 

latino-americanas; contribuir para a discussão sobre o papel da presença das culturas 

não dominantes no ambiente universitário. 

Seriam selecionados dois grupos culturais de cada um dos 10 (dez) países latino-

americanos, vinculados a cultura afro-americana ou ameríndia: Argentina, Bolívia, Chile, 

Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Peru e Uruguai. Os países da América 

Latina foram selecionados levando em consideração o interesse institucional da 

Unicamp, a presença de alunos de graduação e pós-graduação da Unicamp de origem 

nesses países e a presença marcante de grupos afro-americanos e indígenas no território 

destes países. 

 Dentro de cada um destes grupos culturais, seriam indicados pelo menos 1 (um) 

coletivo ou 1 (uma) pessoa em cada um dos 4 (quatro) eixos culturais definidos pela 

Diretoria de Cultura para a realização da Política de Desenvolvimento Cultural da 

Unicamp.  

A presença dos 4 (quatro) ou mais coletivos/pessoas de um mesmo grupo cultural 

ameríndio ou afro-americano na Universidade permitiu configurar um período intensivo 

de convivência da comunidade universitária com aquele grupo cultural. Para cada 

pessoa/coletivo a ser recebido, ou seja, para cada atividade a ser realizada, foi 

estabelecida uma conexão prévia com grupos de interesse correlato de dentro da 

Universidade, seja formado por docentes, discentes ou servidores. O tempo de 

permanência de cada coletivo/pessoa selecionada na Unicamp seria de 5 a 15 dias, e as 

atividades deveriam resultar em um produto cultural a ser apresentado ou distribuído 

de forma gratuita.  

Para sua realização, o Projeto conta com o apoio da DERI (Diretoria Executiva de 

Relações Internacionais da Unicamp) na indicação e contato com universidades 

estratégicas na América Latina permitindo que a seleção dos grupos artístico-culturais 

se faça em estreito diálogo entre investigadores da Unicamp e destas universidades 

latinoamericanas, os quais já possuem estudos e relações com comunidades ameríndias 

e afroamericanas.  
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A primeira universidade parceira foi a Universidad de Antioquia-UdeA, localizada na 

cidade de Medellín, na Colômbia. Através deste contato, tivemos a presença de 7 

artistas-agentes culturais afrocolombianos que estiveram na Unicamp entre 25 e 29 de 

novembro de 2019, durante o UNICAMP AFRO, oferecendo oficinas nos campi de 

Campinas e Limeira. Entre eles estava a Profa. Dra. Ángela Mena Lozano, Coordenadora 

do Programa de Estudos Afrodescendentes da UdeA.  

Integrado as atividades do Unicamp Afro no mês de novembro/2019, a 

apresentação dos grupos da Colômbia período 25/11 a 30/11/2019 pode ser visualizada 

no link: https://youtu.be/JfppOqN8M1U?t=99 

Steve Steele | Culinária 

Lina Marcela Echeverri | Dança 

Alicia Reyes | Música 

Fredy Florez Olívio | Artesanato  

Angela Mena | Literatura 

Ramón Perea e Ángela María Jiménez Cano | Audiovisual  

Os artistas colombianos receberam financiamento da Unicamp na aquisição de 

passagens aérea traslado terrestre, hospedagem e alimentação. 

 

Atividades Desenvolvidas: 

Oficina: Mek wii put wan pat! (Expressão em língua crioula de Santo André e 
Providência que significa "Ponhamos uma panela juntos!") 

Objetivo: Proporcionar intercâmbios de saberes e sabores através das práticas 
culinárias da cozinha afro-antilhana, a partir da preparação coletiva do rondón em sua 
variedade colombiana. 

Turma 1: 26/11, das 13h às 17h, na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) 
Turma 2: 28/11, das 09h às 13h, no gramado em frente ao Centro de Convenções da 
Unicamp 
Turma 3: 29/11, das 14h às 18h, na Gare do CIS-Guanabara 

 
Oficina 1: Oficina Caribe “Cumbia e danças de carnaval” 
Objetivo:  Introduzir os participantes a alguns ritmos da Costa Norte de Colômbia, 

como a Cumbia e Danças de Carnaval, desde a rítmica e percussão corporal, os jogos da 
região e a técnica da dança. 

Turma: 27/11, das 14h às 18h, na sala AD05 do Barracão do Instituto de Artes (IA) 
 
Oficina 2: Oficina Pacífico: “Abozao y currulao” 
Objetivo: Introduzir os participantes a alguns ritmos da Costa Pacífica da Colômbia, 

como o Abozao do Pacífico Norte e o Currulao do Pacífico Sul, desde os jogos da região 
e a técnica da dança. 

Turma: 29/11, das 09h às 13h, na Gare do CIS-Guanabara 
 
Oficina: Cozinha de canções e corpos em movimento: Invocando nossas ancestrais 

para encontrar nosso som interior entre os ritmos do Bullerengue  
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Objetivo: Criar uma composição coletiva que envolva música e dança, inspirada na 
sabedoria das mulheres que foram importantes em nossa história de vida, levando em 
conta as referências musicais do Bullerengue, ritmo do Caribe Colombiano e aqueles 
sons que tenham relação com as nossas ancestralidades.  

Turma 1: 26/11, das 14h às 18h, na sala AD04 do Barracão do Instituto de Artes (IA) 
Turma 2: 28/11, das 19h às 23 h, na sala ED03 da Faculdade de Educação (FE) 

 
Oficina: Bordar a vida. Uma viagem pelo rio. 
Objetivo: A oficina teve como objetivo que os/as participantes se aproximem da 

linguagem têxtil como forma de narrar e construir memórias, compartilhando suas 
experiências e trajetórias de vida através do intercâmbio de saberes sobre técnicas de 
bordado sobre tela.  

Turma 1: 26/11, das 14h às 17h, na Sala Multiuso 3 do CIS-Guanabara 
Turma 2: 29/11, das 09h às 12h, na sala LAE, da Faculdade de Educação (FE) 

 
Oficina 1: De onde eu venho. Falando com Miguel A. Caicedo Mena 
Objetivo: Esta oficina teve como propósito localizar o contexto de enunciação dos 

participantes, ao mesmo tempo que do autor Miguel Antonio Caicedo Mena, com a 
apresentação de sua vida e a motivação para sua descrição do mundo afro-chocoano.  A 
partir desta apresentação provocar a reflexão sobre as semelhanças com o contexto 
brasileiro, para a construção de oralidades próprias.    

Turma: 26/11, das 14h30 às 18h30, na Sala Multiuso da Casa do Lago 
 
Oficina 2: De Áfricas para o Chocó. O crioulo afro-chocoano e a construção de 

identidade 
Objetivo: Esta oficina foi uma provocação para se refletir sobre dois assuntos: a) as 

relações de parentesco na cultura afro-diaspórica e a construção de laços identitários b) 
explorar alguns fenômenos lingüísticos na poesía de Miguel A. Caicedo e sua relação 
com a oralidade africana (Bantú). 

Turma: 27/11, das 13h às 17h, na Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) 
 
Oficina 1: Cartografias: Identidades Afro-diaspóricas na imagem e no audiovisual  
Objetivo: Construir narrativas visuais através da análise crítica e ética na história 

do cinema e das artes visuais negras, permitindo encontrar identidades e conexões na 
diáspora africana na América Latina através de ferramentas como a fotografia, gráficas 
coletivas, arquivo e videoclipe.  

Turma 1: 28/11, das 09h às 12h, no Cinema da Casa do Lago 
Turma 2: 28/11, das 14h às 17h, no Cinema da Casa do Lago 

 
Oficina 2: Imagem, linguagem, poder e contra-narrativa 
Objetivo: Construir narrativas visuais através da análise crítica e ética na história 

do cinema e das artes visuais negras, permitindo encontrar identidades e conexões na 
diáspora africana na América Latina através de ferramentas como a fotografia, gráficas 
coletivas, arquivo e videoclipe.  

Turma: 29/11, das 09h às 12h, no Cinema da Casa do Lago 
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Para 2020 já estavam selecionados dois novos grupos. Teríamos a estadia em maio 

de um grupo de artistas e agentes culturais da comunidade indígena Murui-Muina da 

Amazônia colombiana, incluindo o Prof. Dr. Selvich Vivas, professor de Literaturas 

Ancestrais Indígenas e Africanas na UdeA. E também a estadia em agosto de um grupo 

oriundo do povo Qom, do Chaco argentino, a partir de contatos com investigadores da 

Universidad de Buenos Aires-UBA.  

Algumas imagens das ações realizadas de maio de 2019 a março de 2020 são 

apresentadas a seguir: 

 

 
Figura 4.1. fotos das atividades do Projeto Otras Latinoaméricas 

 
 

Outras universidades latinoamericanas já estavam contatadas para iniciarmos as 

ações do Projeto conjuntamente com elas: Universidad de la República (Uruguai), 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Peru), Universidad de Santiago de Chile 

(Chile), Universidad de Cuenca (Equador), Universidad de Ciencias e Artes de Chiapas 

(México) e Universidad Nacional Autónoma de México (México). 

A DCult estabeleceu as diretrizes do Projeto Otras Latinoaméricas para realizar a 

seleção das propostas apresentadas ao Convênio: Artista Pesquisador Residente, com 

recursos do Banco Santander, realizando assim o contato da Unicamp com artistas 

latinoamericanos cujos trabalhos e pesquisas se relacionam com as temáticas 

priorizadas no Projeto.  

O Convênio Unicamp-Banco Santander - Anexo XII - Bolsas a 

Pesquisadores/Artistas Residentes está no Processo 01-P-24412-2018 e 01-P-24472-

2018 com status – suspenso em aguardo momento oportuno, pós pandemia, para 

convocação dos selecionados em Edital 01/2019 e 03/2020.  



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 172 

Além disso, o Anexo XII do Termo de Cooperação Processo 01-P-24402/2018 prevê 

o aporte financeiro de R$ 125.000,00 anual, totalizando R$ 500.000,00 no período 2019 

a 2022 para pagamento de Bolsas a Pesquisadores/Artistas Residentes.  

A partir de indicação da comissão de especialistas em estudos ameríndios, 

formada por representantes do Observatório Latino-americano da Unicamp-OLA e da 

Comissão do Vestibular Indígena da Unicamp, Doutora Ivia Minelli e Profa. Dra. Alik 

Wunder, respectivamente, e pelo pesquisador indígena Doutor Daniel Munduruku, 

foram selecionados e estiveram na universidade os dois primeiros convidados-

bolsistas para o programa de bolsas do convênio Unicamp-Santander: Óscar Montero, 

do povo Kankuamo, e Hugo Jamioy, do povo Kamëntsa, em outubro 2019 e março 

2020, respectivamente.  

As atividades desenvolvidas pelo ativista Óscar Montero foram: 

• Workshop de danças coletivas do povo Kankuamo 

Data: 30/10/19, quarta-feira - Horário: das 14h às 17h 

Local: CIS-Guanabara - Rua Mário Siqueira, 809, Bairro Botafogo 

• Conferência: Questões culturais e artísticas dos povos indígenas da 

Colômbia e da América Latina                                                    

Data: 31 de outubro/2019, quinta-feira - Horário: das 09h às 12h 

Local: Centro de Convenções da Unicamp - Av. Érico Veríssimo, 800 

• Conferência: Direitos Humanos a partir da mirada dos povos 

indígenas colombianos e latinoamericanos 

Data: 1º de novembro/2019, sexta-feira - Horário: das 09h às 12h 

Local: Centro de Convenções da Unicamp - Av. Érico Veríssimo, 800 

• Workshop de danças coletivas do povo Kankuamo 

Data: 31/10, quarta-feira - Horário: das 14h às 17h 

Local: Centro Cultural Casa do Lago - Av. Érico Veríssimo, 1011 
 

 
Figura 4.2. Oscar Monteiro,2019 - imagem extraída de rede social do ativista. 

 
 

As atividades desenvolvidas pelo Poeta Hugo Jamioy, do povo Kamëntsa foram: 
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• Mesa Redonda: “Escritas Literárias Indígenas”, com participação de Daniel 

Munduruku 

Data: 09/03/2020 - Horário: das 14h  

Local: IFCH - Auditório Fausto Castilho 

• Conferência: “Educação e produção oral-escrita literária indígena na 
colômbia/américa latina culturais e artísticas dos povos indígenas da Colômbia 

e da América Latina”, com mediação da Profa. Alik Wunder e Jackeline Mendes                                                      

Data: 10/03/2020 - Horário: 19h 

Local: IFCH - Auditório Fausto Castilho 

• Palestra: “Criação Literárias próprias e de outros indígenas colombianos”, com 

mediação do Prof. Eduardo Marandola 

Data: 11/03/2020 - Horário: 10h 

Local: FAC (Taba Cultural) 

• Participação no Ciclo do Seminário do LAGERR: “Processos de criação literária: 

oralidade, escrita e língua”, com mediação de Jamile Payayá 

Data: 11/03/2020 - Horário: 14h  

Local: FAC (Sala do Laboratório de Pesquisa do LAGERR) 

• Conversa: “Questões e lutas em torno das línguas e povos indígenas na 

colômbia/américa latina”, como parte das atividades DCult na Calourada 2020                                                     

Data: 12/03/2020 - Horário: 12h 

Local: Casa do Lago (sala multiuso) 

• Conferência: “Criação Literárias indígenas na colômbia/américa latina”, com 
mediação dos Professores: Wilmar D’Angelis e Angel Corbera   (*)                                                 

Data: 13/03/2020 - Horário: 14h 

Local: IEL (anfteatro) 
(*) Essa última atividade foi cancelada em função de a Unicamp ter decretado a suspensão das atividades 
presenciais em virtude da pandemia da Covid19. 

 
 

 
Figura 4.3. Hugo Jamioy, 2020 - magem extraída de rede social do artista. 
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Outros sete artistas latinoamericanos foram selecionados, a partir de edital público, 

entre 95 inscritos para desenvolverem projetos artísticos na Unicamp em 2020. No 

entanto, a estadia deles na universidade aguarda condições favoráveis com o controle 

da pandemia de COVID-19. 

Novo edital de seleção de projetos Artista Pesquisador Residente finalizado em 

outubro 2020 com 44 inscritos; 18 projetos foram selecionados para serem executados 

entre agosto 2021 e dezembro 2022.  

Desta forma, encontram-se reprimidas um total de 25 bolsas que serão 

implementadas oportunamente. Sugerimos que, assim que puderem ser 

implementadas, sejam contatados Órgãos/Unidades/Núcleos/Pesquisadores/as que 

tenham sintonia com cada projeto aprovado, de modo a melhor recepcionar os artistas-

pesquisadores e intensificar a presença deles durante a residência. 

 

 

 
Figura 4.4. Imagens de divulgação do Edital Santander 
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4.6. PROJETO CASA DOS SABERES ANCESTRAIS 
 

 
 

O Projeto Casa dos Saberes Ancestrais é tributário do desejo de muitas pessoas da 

Unicamp de trazer, para a universidade, uma maior presença das sabedorias ancestrais, 

gestadas e mantidas em muitas práticas culturais que compõem a sociedade brasileira, 

tais como aquelas dos povos indígenas, dos quilombolas, dos caiçaras, das curandeiras... 

A visão do projeto é que, por meio dele, a Unicamp venha a se tornar uma casa para 

os saberes ancestrais em toda a sua diversidade. E que estes saberes sejam aqui 

acolhidos em suas ruínas e potencialidades, as quais são contemporâneas e necessárias 

à nossa vida, uma vida com e junto de outros povos humanos ou não humanos – sob a 

perspectiva ocidental –, povos humanos e, ao mesmo tempo, não humanos – sob muitas 

outras perspectivas. 

No horizonte do Projeto está a implementação de um ou mais espaços na Unicamp 

dedicados às sabedorias ancestrais, com a Proposição do Laboratório Vivo Casa dos 

Saberes Ancestrais junto HIDS.  

A construção de uma casa de saberes ancestrais, se refere a um lugar de 

(re)encontros, um ponto de referência na paisagem onde circulem gestos – escritos, 

orais, corporais, espirituais, originais... – que nos auxiliem a pensar-agir para aquém-

além e junto de nossas atuais referências ocidentais; que nos auxiliem a inventar outros 

corpos e outros modos de vida. 

O Projeto Casa dos Saberes Ancestrais desdobrou-se do projeto pensado e gestado 

como Projeto Oca, no ano de 2017, na Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura/Unicamp, como resultado de inúmeras e intensas ações e conversas com 

pessoas de dentro e de fora da universidade, e que foi ganhando concretude e realização 

até os dias de hoje. 

No ano de 2020, tempos de pandemia, pessoas envolvidas desde o princípio, 

somadas a outras que foram chegando e dando continuidade ao alicerce então criado, 

concentraram-se na escrita de textos e transcrições de falas, que contam a história deste 

“sonho”, ao mesmo tempo que o tornam matéria circulante na Unicamp pelo e-book 

Casa dos Saberes Ancestrais – Diálogos com Sabedorias Indígenas. Na Figura 4.5, 
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podemos ver a imagem que ilustra a publicação do E-Book Diálogos com Sabedorias 

Indígenas, lançada em 18 de março de 2021. 

 

 
Figura 4.5. ilustra a publicação do E-Book Diálogos com Sabedorias Indígenas 

A Publicação inicial originou à Coleção JUREMA- Saberes Ancestrais e Direitos 

Humanos, em parceria com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos- DeDH/Unicamp. 

O segundo E-Book da Coleção JUREMA tem publicação prevista para março/abril 

2021, com textos escritos por ativistas da cultura negra da comunidade interna e externa 

à Unicamp. Será composto pela publicação de texto clássico de Abdias do Nascimento e 

de alguns poemas de Solano Trindade; transcrição de entrevistas anteriores ao projeto 

do E-Book, com Raquel Trindade e Mestre Alceu e, de entrevistas específicas para o 

ebook, com o Mestre Jaça, TC Silva, Mãe Dango, Mãe Corajacy, Inaicyra Falcão dos 

Santos, Zeprettu e Magali, realizadas por um conjunto grande de pessoas, de dentro e 

de fora da Unicamp. Também compõe a publicação os textos escritos por professores, 

estudantes e funcionários dedicados a este engajamento: Prof. Dra. Silvia Santiago 

(FCM) e Prof. Dr. Gilberto Sobrinho (IA), Prof. Dra. Debora Jeffrey (FE), estudantes 

Milena Oliveira, Bruno de Paula, Ivonete Alves e Wilson Queiróz (FE) e a funcionária 

Simone Oliveira (FE). 

Além da publicação dos E-Books, a DCult está envolvida com o apoio ao IX Encontro 

Nacional de Estudantes Indígenas, que será sediado pela Unicamp com o tema 

“Ancestralidade e contemporaneidade: Tecendo histórias a partir de epistemologias, 

cosmologias, ontologias e vivências dos povos indígenas”, previsto para dezembro de 

2021. 

O projeto Casa dos Saberes Ancestrais recebeu apoio de cinco bolsistas SAE, da 

Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação da ProEC além de ter 

proporcionado parceria com a Diretoria Executiva de Direitos Humanos, especialmente 

as realizadas pelas comissões assessoras de combate à discriminação étnico-racial, 

CADER e CAIAPI. 
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4.7. PROJETO FUNCIONA CULTURA 

 
 

Diante da baixa adesão de servidores da Universidade em atividades culturais e da 

implantação da Política de Desenvolvimento Cultural para a Unicamp o projeto 

FUNCIONA CULTURA  foi concebido com a finalidade de incluir e/ou ampliar a 

participação dos servidores e/ou funcionários, como produtores e/ou desfrutadores, de 

práticas culturais e artísticas;  e estabelecer circuito cultural nas Unidades universitárias, 

através da realização de oficinas de produção cultural nos próprios espaços das 

Unidades onde trabalham estes servidores e funcionários, capilarizando a sensação de 

pertencimento às ações culturais oferecidas e realizadas nesta universidade. 

Enquanto promoção à saúde dos trabalhadores, a vinculação em atividades e 

produção cultural tem sido associada à prevenção de agravos à saúde e à promoção da 

criatividade e inovação no trabalho. Neste acolhimento de todos os atores e saberes na 

composição do ambiente acadêmico garante as condições de acessibilidade às 

diferenças na construção do que nos é comum: a Universidade pública. 

A convivência entre as mais diversas culturas que compõem a sociedade, e mais 

especificamente o ambiente universitário, que agrupa membros das mais diversas 

comunidades, deve ser assegurada por uma política de desenvolvimento cultural que 

permita e amplie as possibilidades de fruição da própria cultura.  

A existência de grande desconhecimento acerca do papel da Universidade, bem 

como das formas de acesso a ela, indicando a necessidade de maior aproximação da 

Unicamp com as populações do entorno de seus Campi, em especial com as populações 

periféricas da Região Metropolitana de Campinas. 

Além disto, é evidente, nos últimos anos, a preocupação da gestão da universidade 

em ampliar o acesso destas populações aos seus serviços, preocupação colocada de 

forma mais contundente em políticas de cotas étnico-raciais, tais como o Vestibular 

Indígena, que teve, em 2019, seus primeiros aprovados.  

Estas políticas vêm gerando uma série de debates a respeito das responsabilidades 

sociais que acarretam, como a permanência estudantil e a convivência cultural, tendo 

em vista as potencialidades de aprendizagens que cada forma cultural, em sua 

diferença, pode disponibilizar aos membros da comunidade universitária, 

aprendizagens estas que certamente reverberarão não só em formas mais democráticas 
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e solidárias de convívio com a diversidade cultural, mas também em novas maneiras de 

atuar e relacionar-se com o ambiente de trabalho que virão a emergir deste convívio. 

A cultura está inexoravelmente vinculada à promoção da emancipação humana 

com fins a alcançar a formação e integração do ser humano mediante a criação e 

transformação de sentidos e pode-se vivenciar a cultura nas dimensões simbólica 

(idiomas, crenças, costumes, culinária, modo de vestir, criações tecnológicas e 

arquitetônicas); cidadã (direito básico do cidadão; participação social, livre expressão, 

salvaguarda patrimônio e memória cultural); e econômica (formação de cadeia 

produtiva cultural) (Deliberação CONSU a-019/2016).  

Os objetivos gerais do projeto foram: Promover a identidade, reconhecimento 

simbólico, pertencimento cultural e maior integração dos servidores e/ou funcionários 

às ações culturais promovidas pela Unicamp; Ampliar a presença dos servidores na 

produção cultural da universidade e intensificar a vivência com formas culturais 

existentes na comunidade universitária e extra-universitária; Contribuir para uma maior 

integração das Unidades-Órgãos universitários às ações culturais realizadas na Unicamp. 

Os objetivos específicos do projeto foram: Promover o interesse de servidores em 

realizar e participar de atividades culturais dentro e fora dos campi desta universidade; 

Estabelecer editais de apoio a projetos culturais específicos para os servidores e 

funcionários que atuam na/pela Universidade; Ampliar o conhecimento da comunidade 

interna sobre a diversidade cultural existente e promover a ampliação da diversidade já 

existente dentro da universidade; Contribuir para a formação ampla da comunidade 

universitária, integrar a cultura universitária com as demais culturas das regiões onde se 

inserem os campi da Unicamp; promover a discussão sobre o papel da presença das 

culturas não dominantes no ambiente universitário; realizar o mapeamento 

participativo dos grupos de cultura afro-brasileira e indígena da região metropolitana de 

Campinas e demais cidades onde se encontram os campi desta universidade; ampliar e 

intensificar o conhecimento da comunidade da Unicamp sobre a diversidade cultural 

afro-brasileira e indígena existente na região metropolitana de Campinas e demais 

cidades onde se encontram os campi desta universidade; promover a permeabilidade 

das ações culturais apoiadas e/ou promovidas pela Diretoria de Cultura da Unicamp e 

as Unidades universitárias; Potencializar pesquisas sobre culturas afro-brasileiras e 

indígenas presentes na região metropolitana de Campinas e demais cidades onde se 

encontram os campi desta universidade; Promover espaços e circuitos culturais nas 

Unidades universitárias de todos os campi da Unicamp; e promover maior sensação de 

pertencimento da comunidade universitária à região geográfica em que se localiza. 

  

O Programa seria efetivado a partir de duas ações culturais complementares: 

1. Realização de oficinas presenciais de produção cultural nos próprios espaços das 

unidades universitárias; 

2. Realização bianual da Semana Funciona Cultura Unicamp com obras produzidas 

nas oficinas oferecidas pelo Programa, selecionadas através de edital específico.  
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O lançamento do Projeto Funciona Cultura ocorreu dia 17 de dezembro, às 8h30, 

no Centro de Convenções. Contou com a presença do Reitor Prof. Dr. Marcelo Knobel; 

do Pró-Reitor de Extensão e Cultura Prof. Dr. Fernando Hashimoto; do Coordenador do 

Grupo Gestor de Benefícios Sociais (GGBS) Airton Lourenço e Marcos Zanatta; Diretora 

Executiva da Escola de Educação Corporativa (EDUCORP) Mônica Rovigati; e, do 

Coordenador Geral de Cultura Prof. Dr. Wenceslao Machado de Oliveira Junior; além de 

diretores e gestores de diferentes órgãos e unidades. A cerimônia de lançamento foi 

encerrada com uma vivência com o grupo cultural da Comunidade Jongo Dito Ribeiro e 

a experimentação desta manifestação cultural pelos presentes. Algumas fotos da 

vivência estão apresentadas a seguir: 

 

 
Figura 4.6. Registros fotográficos das atividades do projeto Funciona Cultura 

 
 

As oficinas presenciais se iniciariam em março de 2020, na semana que foi 

decretada a quarentena e, as atividades remotas para o distanciamento social e 

enfrentamento da pandemia de Covid-19. Em julho de 2020 foi autorizado o 

oferecimento de 10 oficinas culturais na modalidade remota. Diante da adesão da 

Comunidade da Unicamp às Oficinas Culturais remotas, a partir de setembro de 2020 a 

março de 2021, foram oferecidas em torno de 18 oficinas culturais online, com 

crescimento do número de inscritos após novembro de 2020.  

Por ser atividade formativa, os participantes das atividades do Programa FUNCIONA 

CULTURA receberam certificado de conclusão fornecido pela Escola de Educação 

Corporativa da Unicamp-EDUCORP. 

Até o final de fevereiro de 2021, após sete edições remotas do Funciona Cultura, 

participaram 1197 servidores da Universidade, sendo, 1049 da carreira PAEPE, 145 da 

carreira docente e 03 da carreira PQ 3. 

Algumas mensagens dos servidores que participaram das Oficinas estão 

apresentadas no Quadro 4.12 Funciona Cultura 1:  

 
Quadro 4.12. Funciona Cultura 1: Mensagens espontâneas de servidores participantes de 

Oficinas do Funciona Cultura. Campinas-SP - 2020. 
“Que delícia sentir essa chama a arder em tantos corações, mesmo nessa insanidade de 
mundo que estamos vivendo.” 
 “Um afago na alma, poder experienciar a arte em suas diversas facetas...” 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 180 

“Já me sinto grata por essa oficina...Nas reflexões que cada um trouxe, nas partilhas de vida...” 
“Meu coração transborda... Faz os fardos se tornarem mais leve...” 
“Descobertas constante de tudo que até hoje estava guardado, envergonhado... Mas que hoje 
se torna livre, desapegado... Adulta a encontrar a criança feliz e plena de sua docilidade.” 
“Participei de duas oficinas e foram muito boas. Uma sobre podcast e outra sobre veganismo. 
As duas foram muito bem organizadas, com uma mediação excelente e aspectos técnicos 
muito satisfatórios para o momento atual” 
“Prezados! Somos Tão miscigenados que não posso afirmar que tenho sangue de índio nas 
veias, mas absoluta certeza que tenho na alma, pelo respeito, carinho, admiração e profunda 
empatia, fiquei encantada com a oficina” 

 

  

Algumas imagens das Oficinas e material de divulgação estão apresentadas no 

Quadro 4.13 Funciona Cultura 2 a seguir: 

 

 
Quadro 4.13. Funciona Cultura 2: Oficinas e Materiais de Divulgação, 2020-2021 
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Uma amostra da quantidade e diversidade das oficinas pode ser notada na listagem 

das que tiveram participação de funcionários da DCult, anteriormente apresentada 

neste Relatório.  

A Semana Funciona Cultura será realizada em abril de 2021, com apoio para 

realização de projetos através de Edital voltado para servidores da Unicamp lançado em 

dezembro de 2020. Após análise, 13 propostas foram aprovadas e serão 

expostas/exibidas/apresentadas virtualmente. 

Além disso, oito artistas/agentes culturais reconhecidos em cada uma das oito 

linguagens oferecerão Oficinas aos servidores da Unicamp durante a Semana Funciona 

Cultura. No momento de finalização do relatório, o planejamento está apresentado no 

Quadro 4.14 Funciona Cultura 3. 

 
Quadro 4.14. Funciona Cultura 3: Programação Semana Funciona Cultura, Campinas-SP, 2021. 

12/04 - Segunda Feira 
14 às 16h - Dança - Antônio Nóbrega e Rosane Almeida 
18h às 21h - Culinária - Marcelo Reis 
13/04 - Terça Feira 
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9h às 12h - Artes Visuais - Gustavo Nénão 
14h às 17h - Música - Barbatuques 
14/04 - Quarta Feira 
9h às 12h - Cinema - Camila Kater  
14h às 17h - Dança - Regina Santos 
15/04 - Quinta Feira 
14h às 17h - Artesania - Toshiro 
18h às 21h - Literatura - Cristiane Sobral 
16/04 - Sexta Feira 
9h às 12h - Culinária Tia Nice 
14h às 17h - Teatro - Suzana Montauriol 
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4.8. Festival Aberto de Arte e Cultura – CultuAr 2020 
O CultuAr foi um dos desdobramentos da “Chamada para apoio Apoio a Projetos 

Artísticos e Culturais em tempos de Covid-19” com a disponibilização de R$ 60000,00 + 

encargos PF – 12.0000,00 (total R$ 72.000,00) a Projetos Artísticos e Culturais em 
tempos de Covid”, lançada em maio de 2020. Organizado pela ProEC através de sua 

Diretoria de Cultura, o festival teve sua primeira edição em formato virtual-remoto, 

devido ao momento em que medidas de contenção da pandemia forçaram o isolamento 

social. Assim como a Chamada que o originou, o CultuAr teve como objetivo principal 

criar maior permeabilidade entre a Unicamp e seu entorno regional mais próximo, 

apoiando ações de arte e cultura produzidas por integrantes da comunidade 

universitária e por agentes culturais da Região Metropolitana de Campinas e dos 

municípios de Limeira e Piracicaba, onde a universidade possui seus campi. Dessa forma, 

buscou-se atenuar os impactos que o isolamento teve sobre artistas e agentes culturais, 

oferecendo a estes a possibilidade de receber apoio financeiro e divulgar suas 

produções.   

O Festival Aberto de Arte e Cultura – CultuAr realizou seu processo curatorial em 

duas etapas. 

- A primeira foi realizada na avaliação e seleção das 157 propostas de ações de arte e 

cultura inscritas na Chamada, das quais se originaram as 36 obras/registros digitais que 

fizeram parte do Festival. 

- A segunda etapa foi realizada na composição das sessões de lançamento, considerando 

alguns parâmetros: temas/abordagens, duração e faixa etária. Pelo caráter formativo-

educativo e investigativo do festival, dedicou-se nesse processo especial atenção à 

produção dos transbordamentos necessários da experiência coletiva e participativa, 

constituída de modo conjunto com outras esferas da urbanidade, promotoras de valores 

culturais. Assim, buscou-se o apoio do Sesc Campinas que colaborou com as etapas da 

curadoria de programação e divulgação do evento. Além desse apoio, a Comissão 

Organizadora do festival contou com representantes das 3 categorias (docentes, 

funcionários e alunos) e após diversas reuniões chegou ao formato final do festival, com 

16 sessões de lançamento ocorridas entre 15 de outubro e 06 de novembro de 2020.  

Uma vez que o CultuAr buscou construir pensamentos em pleno acontecer do 

mundo da arte e da cultura afetado pela pandemia, todas as sessões tiveram um 

mediador da própria Comissão Organizadora, bem como outros mediadores 

convidados, tendo sido iniciadas a partir de um tema ou pergunta de amarração para o 

agrupamento entre as obras/registros digitais que compuseram cada uma das sessões 

de lançamento. Essas sessões, bem como as mesas de Abertura e Encerramento do 

festival continuam disponíveis para visualização no site da DCult.  
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Outra busca do festival foi criar uma permeabilidade maior entre as ações da 

Diretoria de Cultura/ProEC e as atividades de ensino e extensão da Unicamp. Para isto, 

foram contatadas as seis Unidades de Ensino e Pesquisa cuja direção tem assento no 

Conselho de Cultura da Unicamp-Concult, a saber, IA, IEL, IFCH, FE, FEF e FCA. A partir 

das indicações de interesse apresentadas por estas Unidades, os dias e horários das 

sessões de lançamento foram definidos, considerando também as correlações de 

algumas temáticas com o calendário de datas comemorativas do período, como o Dia 

do Professor, o Dia de Finados e o Mês da Consciência Negra. 

Número de visualizações durante as sessões do festival:  

• 3,6 mil visualizações 

• 613,3 horas de exibição 

• 14,1 mil impressões de espectadores 

• 1,4 mil espectadores 

• 76,3% dos espectadores tem entre 25 e 34 anos 

• 58,2% dos espectadores são do gênero feminino 

• 59,2% das visualizações foram por dispositivos móveis 

• 98,2% das visualizações foram diretamente do Canal Youtube 

• 1,0% das visualizações foram do site DCult 

Mesmo após a finalização do festival, nos 30 primeiros dias tivemos um crescimento 

de visualizações (557), com 29,2 horas de exibição e registro de 5.117 impressões de 

espectadores 

Comissão Organizadora 

Presidente: 

Prof. Dr. Emerson De Biaggi (Pró-Reitoria de Extensão e Cultura) 

 

Membros internos à Unicamp: 

Prof. Dr. André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira (Faculdade de Educação) 

Fábio Augusto Cerqueira (Espaço Cultural Casa do Lago) 

Herivelton Fabiano Zanotto (Ginásio Multidisciplinar da Unicamp) 

Marcelle Ferreira Louzada (Doutoranda – Faculdade de Educação) 

Marcelo Ferreira Rocco (Centro de Integração Social – CIS-Guanabara) 

Prof. Dr. Rodrigo Spina de Oliveira Castro (Instituto de Artes) 

Profª. Drª. Sylvia Helena Furegatti (Museu de Artes Visuais) 

Prof. Dr. Wenceslao Machado de Oliveira Junior (Diretoria de Cultura) 

Membro convidado externo à Unicamp: 

Cássio Quitério (Sesc Campinas) 
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Apoio técnico: 

Thiago Crepaldi (Ação Cultural/Diretoria de Cultura) 

 

 
Quadro 4.15. CultuAr 1: Material de divulgação do Edital e do Festival CultuAr 
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4.9. Participação da DCult no Unicamp Afro 2019 e 2020 

 

 

A Diretoria de Cultura esteve envolvida no desenvolvimento, planejamento, 

coordenação e execução do UNICAMP AFRO 2019. Como parceira da CADER, GGBS e 

STU, a DCult promoveu ao todo 28 atividades no evento.  

O objetivo do UNICAMP AFRO 2019 foi resgatar e valorizar os traços afro-brasileiros 

que compõem a construção da identidade do país, através de várias atividades, como 

oficinas, palestras e apresentações, além da realização da I Feira Afro-Brasileira da 

Unicamp, que encerrou o calendário de atividades no dia 29/11/2019. 

 

Africanidades Brasileiras: Epistemologias em debate 

Africanidades brasileiras resulta no conhecimento da cultura afro-brasileira em 

diferentes perspectivas: histórica, social, política, educacional, filosófica, artística, 

normativa e acadêmica. Esses conhecimentos foram comprometidos dada a 

característica etnocêntrica universalista da branquidade, a qual se configura em todo o 

mundo ocidental e é observada nas universidades brasileiras. A identificação da 

influência destes elementos na construção da identidade brasileira é abordada através 

da perspectiva multidisciplinar. 

Palavras-chave: Epistemologias; Africanidades; Universalidade; Consciência Negra. 

 

Objetivos 

• Abordar as a temática Africanidades Brasileiras em perspectiva 

multidisciplinar; 

• Destacar a influência da cultura afro-brasileira na construção da 

identidade brasileira; 

• Promover debates acerca do racismo institucional; 

• Analisar a construção histórica das políticas de igualdade racial brasileira; 

• Tensionamento da questão universalista etnocêntrica. 
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Quadro 4.16. Atividades promovidas pela DCult no projeto - 2019 
Data Atividade Local 
04/11 Espetáculo Saias Cis Guanabara – Galpão 
06/11 Exposição de Bonecas Pretas  

 

CIS Guanabara, Gare 

06/11 (Manhã e tarde) Contação de histórias para 
crianças com Kiuisam de Oliveira. 

CIS Guanabara, Gare 

07/11 Conversa com a contadora de história Kiusam 
de Oliveira 

Auditório do LIS 

07/11 Roda de Capoeira - Instrutor Neto - Abadá - 
Capoeira 

Feira de Artesanato e 
Quitutes do CB - Ciclo 
Básico 

 
11/11 Mesa sobre artes: Heranças da africanidade  

Convidados: Adnã Alves / Bené Fonteles / Vitor 
Alves e Tatiane de Assis 

Cinema da Casa do Lago 
 

18/11 Oficina de Afoxé Sala MU35 no IA 
21/11 Exposição de Bonecas Negras Biblioteca Central 
21/11 Chico Rei oficina de turbantes 

 

Gramado Centro de 
Convenções 

 
21/11 Chico Rei- oficina de bonecas abayomis Gramado Centro de 

Convenções 
21/11 Apresentação de Afoxé Teatro de Arena da 

Unicamp 
21/11 Espetáculo "Para Sonhar" do projeto Questão 

de Identidade, Fernando Vitor da Silva 
Local: Departamento de 
Artes Corporais do IA 

 
22/11 Exposição de Bonecas Negras Biblioteca Central 

 
29/11 I Feira Afro-Brasileira da Unicamp – 

Apresentação da cantora Nelly Strong 
Ciclo Básico II - PB 

 
 

Nesta edição do Unicamp Afro, de 26/11 a 29/11, houve a participação do grupo de 
colombianos que faziam parte do projeto Otras Latinoamericas. Ao todo tivemos 14 
oficinas de literatura, dança, música, audiovisual, culinária e artesania. 

 

Quadro 4.17. Atividades compartilhada entro o projeto Otras Latinoaméricas e Unicamp Afro 
Data  Atividade Local 
28/11 Cartografias: Identidades Afro-diaspóricas 

na imagem e no audiovisual 
Casa do Lago 
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28/11 e 29/11 Imagem, linguagem, poder e contra-
narrativa 

Casa do Lago  

26/11 e 28/11 Cozinha de canções e corpos em 
movimento: Invocando nossas ancestrais 
para encontrar nosso som interior entre os 
ritmos do Bullerengue 

Barracão do IA e 
Faculdade de Educação 

26/11, 28/11, 29/11 Mek wii put wan pat 

 

FCA, Gramado do 
Centro de Convenções e 
Gare do Cis Guanabara 

26/11e 27/11 De onde eu venho. Falhando con Miguel 
A. Caicedo; De Áfricas para o Chocó. O 
crioulo afro-chocoano e a construção de 
Identidade; O magistério na poesia popular 
de Miguel 

Casa do Lago e Cis 
Guanabara 

26/11 e 29/11 Bordar a vida. Uma viagem pelo rio Cis Guanabara e 
Faculdade de Educação 

27/11 e 29/11 “Cumbia e danças de carnaval” e “Abozaoy 
currulao” 

Cis Guanabara e 
Barracão do IA 

 

 

 
Figura 4.7. Inscritos nas oficinas Otras Latinoaméricas – Unicamp Afro 2019 
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Figura 4.8. Unicamp Afro 2019 – material de divulgação 
 

Participação no Unicamp Afro 2020 

Ancestralidade do Saber 

O mundo ocidental ora dito "evoluído" dá à oralidade um lugar subalterno, junto a 

uma construção colonialista e eurocentrada do conhecimento. A oralidade, por sua vez, 

é o primeiro lugar do ser humano, alicerçando a construção do saber na ancestralidade 

do ser. No contexto em que as estruturas sociais remontam a ideologia dominante no 

campo do conhecimento, o Unicamp Afro 2020 coloca em pauta o legado, as 

contribuições e o protagonismo dos povos de África e afrodiaspóricos na construção dos 

saberes da sociedade. 

Por causa da pandemia, na segunda edição do evento a Diretoria de Cultura 

contribuiu com três atividades online. Foram elas: 
 

Quadro 4.18. Atividades promovidas pela DCult no projeto - 2020 
Data Atividade Link 

13/11 Religiões de Matriz Africana: seus desafios na 
contemporaneidade em relação à política e espaços de 
saber 

https://www.facebook.com/C
ADER.unicamp/videos/99172
4124647163 

05/11 Gerações: Ancestralidade negra na cultura Afro-brasileira https://www.facebook.com/
watch/live/?v=708428909800
511&ref=watch_permalink 
 

12/11 Literatura Negro brasileira https://lnkd.in/em2euDp 
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Figura 4.9. Material de divulgação Unicamp Afro 2020 

 
 
 
4.10. Participação da DCult na organização do Unicamp Queer 
 

 
 

Em 2020, juntamente com o Instituto de Artes (IA), Diretoria de Direitos Humanos, 

CADER, Comissão de Gênero e Sexualidade e Núcleo da Consciência Negra, entre outras 

unidades que participaram da realização deste evento, importante marco para o mês do 

orgulho LGBTI+ na universidade. O evento foi composto por mostras de filmes, 

webinários e exposições, tudo 100% virtual. 

Ocorreu em junho de 2020, a Comissão Organizadora foi bem mista composta por 

docentes, discentes de graduação e de pós, além de servidores técnicos, com alta 

representatividade da sigla LGBTI+ e indígenas, pretos. 

Cada órgão/unidade Unicamp membro da Organização ficou responsável por trazer 

atividades da temática e a DCult pode proporcionar 4 mesas de discussão, cujos temas 

foram: 
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• "Arte e Pensamento na vanguarda da Diversidade de Gêneros" 

Com mediação de um homem gay, preto, surdo, militante, tendo como 

participantes artistas do cenário LGBTI+ com a representatividade de um homem trans 

preto, um bailarino homem preto, gay, com ancestralidade indígena do interior da 

Bahia, uma performista travesti preta, uma artista militante também travesti preta, 

além de outra artista travesti indígena. 

 

SOBRE O TEMA: 

Historicamente a arte possui uma força avassaladora para dar voz aos silêncios, 

especialmente em tempos sombrios da história mundial e pelas minorias. Mesmo já no 

século XXI, discutir gêneros ainda está entre os temas urgentes da Sociedade, debates 

que se fazem cada vez mais necessários, como o que ocorreu em 2017, águas passadas, 

porém recentes, em que o ano foi amargamente marcado pela fortíssima repreensão da 

Arte por movimentos conservadores que, sem medo, saíram contra Galerias e Museus 

censurando performances e exposições. Assim, a discussão se dará, aqui, em como a 

Arte é a força motriz revolucionária das minorias, especialmente no Segmento T da 

Comunidade LGBT+, com transsexuais e travestis pretes. 

 

• "Queer: por que lutar pela quebra dos padrões heteronormativos e 

ressignificação?"  

Com mediação de uma mulher trans estudiosa e militante do 

transfeminismo, com a participação de um professor e pesquisador homem 

trans, negro, de uma pessoa intersexual que é sociólogx.   

 

SOBRE O TEMA: 

Queer, inicialmente um termo ofensivo, tem sido adotado pela Comunidade LGBT+ 

com uma importante e poderosa ressignificação! Do termo pejorativo ao impacto 

político, social e cultural, Queer tem origens cruéis não apenas em uma única cultura 

(do Inglês "estranho/esquisito"; do Baixo Alemão "fora do centro/perverso/estranho"; 

do Velho Alto Alemão "twerh" - oblíquo), impactando negativamente todes que não 

correspondam a um padrão heteronormativo, seja pelo sexo biológico, pela orientação 

sexual, identidade ou expressão de gênero. No entanto, a palavra ganhou força e 

notoriedade na Comunidade LGBT+, denominando positivamente pessoas que rompem 

com a heteronormatividade, com o estereótipo homossexual padronizante, estéticas 

artísticas e condutas sexuais. Queer dá espaço social e individualidade às pessoas, 

considerando-as socialmente aceitas, quebrando pela força da luta, os padrões 

heteronormativos cisgêneros. 

 

• "Precisamos falar sobre corpos inquietos"  
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Com mediação de um homem cis gay Cientista Social, com participação de 

uma "bixa não binárie, pansexual, feminino, neutro e masculino, branca" (sic), 

produtor e artista pornográfico; uma mulher trans/travesti, artista visual e 

anarcatransfeminista, uma artista mulher, feminista latino-americana, e um 

Jornalista e Escritor homem cis gay. 

 

SOBRE O TEMA: 

Reinventar a ordem das coisas, polêmicos e recheados de tabus, a pornografia e o 

HIV/Aids ainda causam pavor na Sociedade que, esconde, chega a negar, os assuntos. 

São metáforas comportamentais e sexuais, de afetos e desejos, com ações 

conscientes e que gerem questionamentos engajados diegéticos com aparato político 

social. Estar no proibido, representar o não representável, conversar sobre o que não 

pode ser dito. 

Este é um momento dedicado exclusivamente ao fazer-se compreender como a 

pornografia e o HIV/Aids estão sendo tratados na Arte e com a Arte, mesmo que ainda 

escondidos nos cantos, em um mundo, talvez, ainda secreto. 

 

• "A beleza como ativismo político LGBT+, prete e indígene"  

Com a mediação de uma "bicha preta, pessoa negra" (sic) Mestrando em 

Antropologia Social, tendo como participantes uma mulher bissexual, preta 

dançarina e palestrante, e um indígena não binárie, educadora e performista da 

arte drag queen. 

 

SOBRE O TEMA: 

A temática em torno desta Mesa Redonda fará questionamento no âmbito do 

repensar a beleza nas Comunidades Prete e Indígene e, também, no Universo Drag 
Queen, tão representativo e presente no meio LGBT+, trazendo-a como ferramenta do 

ativismo político. 

 Enxergar seu corpo de uma maneira diferente do que a publicidade capitalista 

mostra como beleza e saúde é ultrapassar limites sociais enraizados de forma a 

conscientizar-se de que todo conhecimento é empoderamento, atingindo a importância 

do entendimento de que seu corpo é resistência, é criativo, é político, é subversivo. 

 A Moderação também fará parte da discussão, pois acreditamos que falar em 

primeira pessoa é se colocar dentro da discussão, isso, sem sombra de dúvidas, é 

libertador! 

A Diretoria de Cultura da Unicamp se comprometeu a ter, em suas atividades, não 

somente a diversidade sexual e de gênero, mas com ampla participação de pessoas 

pretas e indígenas, que também eram foco da temática do evento, reunindo pessoas 

brancas, pretas, indígenas, pessoas com necessidades especiais (um deficiente auditivo 

e um físico), soro-positivo, cis-gêneros, transexuais, pansexuais, gays, lésbicas, 

interssexuais, bissexuais, não binárias, travestis, intelectuais, pesquisadores, artistas, 
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professores, enfim, reunimos em 4 mesas de conversa uma fortíssima 

representatividade não somente temática, mas de pessoas, suas forças e histórias. 
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4.11. Convênio Ecofalante 
 

 
 

O Convênio com a Organização Não governamental Ecofalante foi firmado em 

junho de 2019 com o objetivo de possibilitar a difusão dos conhecimentos por meio da 

veiculação de conteúdos audiovisuais disponibilizados pela ECOFALANTE, e realização 

dos debates sobre temas relacionados. 

O acervo e a curadoria da Ecofalante para temas relacionados a sustentabilidade 

foram divulgados por mostras e disciplinas de Pós-Graduação FE 192-Comunidade de 

Aprendizagem com Cinema (1 sem 2020) para 28 estudantes e disciplinas AM 006-

Educação Ambienal (2 sem 2020) para 52 estudantes de graduação. 

Alguns materiais de divulgação e resultados tangíveis estão apresentados no 

Quadro abaixo. 

 
Quadro 4.19. Ecofalante 1: Divulgações e Resultados quantitativos. Campinas - 2019. 
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4.12. Outras ações da DCult 

A Diretoria de Cultura participa do Conselho de Vivência e realiza atividades em 

parceria com a Secretaria de Vivência como: 

• Plano de ocupação da Praça da Paz – envolvimento de artistas e agentes 

culturais externos à Unicamp como o Projeto Jabuticaba que desenvolve ações 

de ocupação de praças públicas em Campinas há alguns anos; 

• Carnaval Sem Fome- Ação Solidária com a Secretaria de Vivência, Blocos 

de Carnaval, CONSEG Barão Geraldo que arrecadou toneladas de alimentos e 

materiais de higiene para população em condições de vulnerabilidade no 

entorno do Campus Central 

 

O Guia Cultural da Unicamp, implantado em março de 2014, é um canal integrado 

para divulgação de projetos culturais, artísticos e esportivos que contam, na sua 

produção ou realização, com a participação de alunos, professores, pesquisadores e 

funcionários da carreira PAEPE da Unicamp, ou que tenham algum vínculo com a 

produção da Universidade. Também traz notícias, editais, cursos e oficinas, sejam eles 

realizados na Unicamp ou fora dela. SITE: https://www.guiacultural.unicamp.br e 

FACEBOOK: Guia Cultural Unicamp. Ver também parte relativa ao Guia Cultural no 

Relatório da Casa do Lago. 

Além disso, a implantação de Redes Sociais da DCult se fez imperativa para ampliar 

o alcance público e divulgações de atividades online. Em agosto de 2020 foi revisado o 

site da Diretoria de Cultura e criado: 

• Canal do Youtube: Diretoria de Cultura da Unicamp 

• Instagran: @dcult; 

• Facebook: DCult- Diretoria de Cultura 

 

A implementação das mídias digitais para divulgar as atividades da DCult permitiu 

um aumento de 30% de colaboradores inscritos nas atividades do Funciona Cultura, e 

conseguimos deixar nosso trabalho mais transparente ao público externo. 
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4.13. Centro de Convenções 

 
 

Apresentação 

O Centro de Convenções da Unicamp é um espaço para a realização de atividades 

acadêmicas e culturais, visando a promoção do debate e da disseminação do 

pensamento. É gerido por uma equipe multiprofissional que desenvolve e coordena 

ações de apoio logístico, técnico, tecnológico e administrativo, assessorando e 

prestando consultoria aos organizadores dos eventos, sejam eles da comunidade 

universitária ou externos à Universidade. 

É um espaço criado para permitir a interlocução qualificada das atividades 

acadêmicas com pessoas e/ou instituições das diferentes comunidades com as quais a 

Unicamp se relaciona. 

O Centro de Convenções conta com infraestrutura completa para atender diversos 

tipos de eventos e possui estacionamento próprio. São três auditórios com acesso à 

internet, tecnologia para transmissão, gravação e streaming. Todo o ambiente é 

climatizado e possui Wi-Fi. 

Os auditórios I (280 lugares) e III (340 lugares) possuem dois telões elétricos com 

projetores; cadeiras da plateia em couro com prancheta; mesa diretiva com toalha e 

cadeiras estofadas, microfones sem fio; tribuna; notebook e conjunto de bandeiras e 

mastros. O auditório II (220 lugares) possui a mesma estrutura dos outros com exceção 

da mesa diretiva no palco, que é em forma de talk show com seis poltronas e uma 

pequena mesa. 

O Hall possui mobiliário modular para montagem de secretarias para atendimento 

ao público do evento e cadeiras estofadas em couro além de pontos de acesso à 

internet; há também espaço para pequenos coquetéis. São dois corredores amplos para 

acesso aos auditórios, sala Vip, copa e sanitários masculino, feminino, familiar e para 

pessoas com necessidades especiais. Disponibiliza, ainda, televisores em tela plana para 

exibição de vídeos, programações e outras mídias visuais do evento. 

A sala Vip tem poltronas em couro, objetos de arte e livros decorando o local; possui 

pontos de acesso à internet; telão e projetor. A copa, ao lado da Sala Vip, possui acesso 

direto à área externa, facilitando a entrega e retirada de materiais, oferece recursos para 

manipulação segura de alimentos.  
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Figura 4.10. Estrutura do Centro de Convenções 

 
 

A equipe foi coordenada pela servidora Deborah Mafra de 2017-2020 e pelo 

servidor Marco César Padilha, desde então. O Audiovisual conta com os servidores 

Benedito Ferreira e Bruno Piato Ferreira. O Serviço de Copa é realizado pela Sra. Maria 

Teresa Fonseca Morasco. 
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Quadro 4.20. Centro de Convenções em números (2016-2020)1         
            

  2016 2017 2018 2019 2020 

EVENTOS RECEBIDOS (2)           

Artísticos e Ensaios        30         7         6   −  − 

Colações de Grau/Formaturas       23       26       27  26 19 

Palestras/Colóquios/Encontros/Fóruns/Debates/Mesas 
Redondas/workshops/Oficinas/Reuniões 

      67       66       47  50 26 

Concursos/Olimpíadas         1         2         1  2 - 

Conferências/Semanas/Seminários/Simpósios/Jornadas/Congressos       28       26       26  28 3 

Feiras         1   −  −  −  - 

Outros Eventos (3)       22       10         4  16 1 

Entidades Externas (4)         2         2       10  4 - 

Jogos e Eventos Esportivos (5)  −    465     488  1.113 - 

Transmissões ao Vivo/Gravações (6)     134     129     128  133 372 

EVENTOS ORGANIZADOS, PRODUZIDOS E FOMENTADOS           

Projeto Espaço de Arte (7)       31       23         8   −  − 

Conexão Cultural (8)       38       12   −  −  − 

Projeto Moldura Musical (9)  −  −  −  −  − 

Fóruns/Debates/Encontros/Seminários/Mesas redondas/Reuniões abertas (10)         3         1       14   −  − 

Atividades Culturais Produzidas  −  −        1   −  − 

Atividade Cultural fomentada através de edital  −  −      21   −  − 

(1) A partir de 2014, houve mudança na metodologia de contagem. A partir de 2017, a Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural (CDC) passou a 
denominar-se Diretoria de Cultura (DCult) 

(2) Refere-se a Eventos Acadêmicos, Artísticos e Culturais realizados nos auditórios da DCult com o apoio e assessoria da equipe da DCult. 

(3) Refere-se a Inscrições para o Vestibular, Correções de Provas, Eleições, Eventos Religiosos, Cerimonias de Posse, Assembléias, Exames, Aulas 
Inaugurais, Atividades Discentes, Atividades Institucionais e Atividades Médicas. 

(4) Refere-se a Atividades para Alunos Externos (Universidade de Portas Abertas – UPA e outras atividades destinadas aos alunos do Ensino Fundamental 
e Médio) e Atividades para Órgãos Externos (Órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal). 

(5) Em 2017, após um longo período de adequações, o Ginásio Multidisciplinar da UNICAMP (GMU) foi reaberto, podendo receber jogos e eventos 
esportivos. 

(6) Dados disponíveis a partir de 2014. Refere-se a Transmissões e Gravações de Eventos Acadêmicos e Artísticos-Culturais. 

(7) Exposições de Artes Visuais realizadas nos Campi UNICAMP: Centro de Convenções, EXTECAMP, CECOM, CIS-Guanabara, FCA, CPQBA, FOP e 
Espaço Cultural Casa do Lago. 

(8) Dados disponíveis a partir de 2014. Parte integrante do Programa Campus Tranquilo - Eixo Convívio, refere-se à produção e fomento de Eventos 
Artístico-Culturais nos Campi UNICAMP, com o objetivo de promover a integração da comunidade externa e universitária. 

(9) Dados disponíveis a partir de 2014. Refere-se a Apresentações Artísticas nas aberturas de exposições no Espaço de Arte do Centro de Convenções e 
em Eventos Comemorativos Institucionais e Acadêmicos. 
(10) Dados disponíveis a partir de 2014. Refere-se a Eventos organizados pela DCult, com objetivo de discutir políticas de extensão universitária, com 
ênfase na área cultural. 

(11) Dados disponíveis a partir de 2014. Refere-se à divulgação de Projetos Culturais, Artísticos e Esportivos vinculados à UNICAMP e divulgação de 
chamadas e/ou editais de projetos ou eventos de arte e cultural que permitam a inscrição da comunidade da Unicamp.  

(12) Dados disponíveis a partir de 2018. Total de projetos aprovados para fomento através da chamada para apoio a Projetos Culturais. 

 

 

Em todas as atividades implementadas houve melhoria no atendimento ao público 

que frequenta o Centro de Convenções, que é referência na universidade recebendo 

pessoas do Brasil inteiro e do exterior, também flexibilização para os funcionários no 

exercício de suas funções.  
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Além de sediar eventos, há uma contínua colaboração do Centro de Convenções 

com demais eventos realizados na Universidade com empréstimo de bandeiras, tribuna 

de honra e logística. 

Destaca-se ainda a colaboração com o cerimonial do gabinete da reitoria nas 

atribuições de cerimonial público e de mestre de cerimônias. 

Alguns fatores implicaram na elaboração de atividades compensatórias nesta 

gestão para o Centro de Convenções da UNICAMP. Primeiramente em se considerando 

os desgastes naturais devido ao uso constante pelos eventos realizados e a passagem 

do tempo desde sua inauguração em 18/12/1985. Também, levando em consideração a 

necessidade de modernização de seus equipamentos, acompanhando as premências de 

um novo tempo e a incrementação dos eventos. 

Um novo olhar para os espaços físicos do CDC também foi inevitável, visando maior 

conforto aos usuários e principalmente aos funcionários. Sendo assim, diversas ações 

foram realizadas, levando em consideração também as limitações orçamentárias. 

 

Atividades de Revitalização do Centro de Convenções 

• Modernização do site do CDC 

• Readequação dos espaços de trabalho para maior conforto dos 

funcionários e usuários (dependências do CDC e auditórios);  

• Implantação de crachás e camiseta/uniforme facilitando a identificação 

dos funcionários;  

• Aquisição de material mais moderno e específico para um centro de 

convenções: mesas dobráveis e mais leves facilitando para os funcionários a 

montagem e desmontagem; painéis aramados para exposições; porta banners 

para divulgação dos eventos e informações; sinalizadores nas poltronas dos 

auditórios facilitando as informações para os usuários; aquisição de tribunas nos 

auditórios mais funcionais e modernas; toalhas envelopes para as mesas dos 

auditórios mais modernas e adequadas a um local de eventos; colocação de 

rodinhas nas mesas dos auditórios e nas panóplias de bandeiras facilitando para 

os funcionários a montagem e desmontagem dos eventos; aquisição de lixeiras 

maiores mais adequadas para realização de coquetéis e coffee-break; 

louças/talheres/garrafas térmicas equipamentos necessários para a copeira 

• Criação de espaço de vivência: no gramado dos coqueiros em frente ao 

hall de entrada com instalação de 4 bancos; no hall de entrada “Espaço de Arte” 

com aquisição de quatro mesas e oito cadeiras, restauração dos biombos, e 

agora com exposição permanente de quadros; aquisição de oito pufes nas 

entradas dos auditórios; aquisição de duas banquetas no balcão de recarga de 

celular;  

• Melhorias no sistema de áudio (computadores nas mesas dos auditórios 

- fiação/cabos - microfones - projetores);  
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• Melhorias nos sanitários com pintura; instalação de novo sistema de 

iluminação nos auditórios e hall de entrada com recuperação da fiação elétrica; 

• Modernização e instalação de um novo sistema de ar-condicionado;  

Devido a pandemia e interrupção das atividades presenciais o Centro de 

Convenções está passando por processo de adaptação para atividades online 

oferecendo uma nova modalidade de realização dos eventos, tendo sediado 372 

eventos online por plataforma de streaming em 2020. 

 

Investimentos na estrutura do Centro de Convenções 

 
Quadro 4.21. Investimento Estrutura Centro de Convenções. Unicamp, 2017-2021. 

Cabo polarizado externo p/ áudio Tiaflex 2x0,50mm  162,00 
Substituição de cabos VGA por cabos HDMI  2014,10 
Cabo VGA blindado c/ Ferrite  499,80 
Microfone sem fio Headset e mão BR 8000 CLI UHF – TSI  1485,00 
Microfones HT 48-A dinâmico unidirecional  300,00 
Projetor Multimídia  4700,00 
Câmera Web cam HD 720p c/ microfone C270 Logitech  298,00 
Conector Speakon macho + Conector de embutir Speakon M Base quadrada  286,90 
Microfone com fio CRS  1485,00 
Cadeiras giratórias (geral DCult)  10472,00 
Cadeiras fixas (geral DCult)  1479,00 
Tribunas  1900,00 
Pedestal de microfone visão Girafa - PE2BK  420,00 
Canopla em acrílico  405,00 
Tapete vinil antiderrapante CDC  441,22 
Purificadores 1581,26 
Conjunto Mesa com 4 cadeiras + banquetas CDC + mesa copa  2058,00 
Banco de jardim (área de vivência externa)  1040,00 
Pufs  312,00 
Placas de Sinalização  980,00 
Total R$32.319,28 

 
 

Espaço de Arte 

O projeto Espaço de Arte foi pensado com o objetivo de ocupar artisticamente 

espaços da universidade que já possuem uma frequência regular de público, mas que, a 

princípio, não possuem a finalidade de receber esse tipo de intervenção. O projeto foi 

iniciado em 2007 como parte de um programa maior, mas ganhou autonomia a partir 

do momento em que novos Espaços de Arte foram surgindo. O primeiro espaço a 

receber as exposições do projeto foi o Centro de Convenções. Acostumado a receber o 

público dos eventos institucionais da Universidade, teve uma pequena área de seu hall 

adaptada com iluminação, painéis e trilhos para receber exposições de artes plásticas.  
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A partir da grande visibilidade dessa primeira ação, outras unidades e órgãos da 

Universidade solicitaram que ações idênticas fossem realizadas em seus espaços. A 

partir desse momento, o Projeto Espaço de Arte ganhou forma, definindo seu escopo e 

objetivos. Ao longo dos anos, novas unidades se incorporaram ao projeto, que chegou 

a contar com oito espaços expositivos, das mais variadas características e com os mais 

diversos públicos. 

Os principais objetivos do projeto Espaço de Arte foi o de criar uma interação do 

público com a produção artística local, fazendo o papel inverso ao dos museus e galerias, 

levando as obras de arte para os locais que o público frequenta reduzindo assim a 

distância entre o mundo acadêmico e o mundo artístico; além de divulgar a produção 

artística das comunidades interna e externa da Universidade, abrindo novas 

possibilidades para a formação de públicos para as artes visuais. 

Com o passar do tempo, os espaços utilizados para as montagens das exposições 

passaram a ser demandados para outras atividades ou para outras finalidades, 

culminando com o encerramento do projeto em 2018. Durante o ano de 2017 foram 

realizadas 23 exposições de artes visuais como parte do Projeto Espaço de Arte. Já em 

2018, último ano do projeto, foram 8 exposições. 
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4.14. Espaço Cultural Casa do Lago 
 

 
 
Apresentação do Espaço Cultural Casa do Lago  

O Espaço Cultural Casa do Lago (ECULT) é um órgão da Diretoria de Cultura, da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura, da Universidade Estadual de Campinas, cuja missão é 

estimular as produções artísticas e culturais e os projetos de extensão da comunidade 

universitária – formada por docentes, discentes, técnico-administrativos e 

pesquisadores – nas mais diversas vertentes da cultura, aqui entendida em sua forma 

mais abrangente. Com isso, proporcionar à comunidade eventos relevantes e de 

qualidade, democratizando e ampliando cada vez mais o acesso à cultura, incentivando 

e difundindo as diversas linguagens e tendências artísticas. 

Seguindo esta orientação, a Casa do Lago acolhe espetáculos gratuitos de teatro, 

dança e música, mostras de cinema, exposições de artes visuais, oficinas culturais, 

lançamentos de livros, rodas de conversa, seminários, debates e eventos diversos. 

Com desenho arquitetônico diferenciado, de autoria do catalão Joan Villà, a Casa 

do Lago é formada por três grandes abóbadas, construídas inteiramente com painéis de 

tijolo cerâmico. Possui mais de 900 metros quadrados de construção, distribuídos em 

03 espaços principais: Sala Multiuso, Cinema e Galeria. Ainda, em seu entorno, possui 

uma área de convívio e apresentações artísticas, margeada pelo bosque do parque 

ecológico, e um amplo estacionamento arborizado. 

A Sala Multiuso da Casa do Lago possui uma área de 256m² e capacidade de 140 

pessoas. Conta com uma série de equipamentos multimídia, como projetor, telão, 

sistema de sonorização e iluminação cênica, além de climatizadores, mesas e cadeiras. 

Possui uma área ampla, com pé direito alto e teto em acentuada curvatura, onde recebe 

ensaios e apresentações de orquestras, corais, recitais e shows de música e dança, além 

de eventos institucionais variados que necessitam de mais espaço para atuação e 

acomodação de público mais numeroso. Suas dimensões possibilitam modulações 

diversas para atendimentos específicos, respeitando capacidade e rotas de fluxo. 

A Galeria possui uma área total de 90m² e capacidade para até 60 pessoas 

simultaneamente. Este espaço expositivo é contíguo ao espaço receptivo, pois está 

localizado logo à entrada principal da Casa do Lago. Possui painéis fixos e móveis de 

grandes dimensões que possibilitam a exposição de variadas manifestações de artes 
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visuais, numa área que também acolhe instalações, lançamento de livros, apresentações 

musicais e de dança, entre outras atividades. 

  O Cinema da Casa do Lago possui uma área de 140m² e capacidade para até 72 

pessoas sentadas em suas poltronas de couro, além de um palco nas medidas de 4 x 

10m com iluminação cênica, sonorização e sistema de projeção. Conta também com um 

camarim com acesso direto ao palco e cabine de exibição/som e luz, e é climatizado com 

sistema de ar-condicionado por splits. Este espaço abriga mostras de cinema, 

espetáculos teatrais, musicais, defesas de teses, palestras, workshops, debates, 

lançamentos de livros, entre outras atividades. 

 

 

 

 

 

Sala de cinema Sala multiuso Galeria 

 

 

Atividades: 

a. Domingo no Lago 

Viabilizado pelo apoio do Grupo Gestor de Benefícios Sociais - GGBS, o evento 

Domingo no Lago é executado pelo Espaço Cultural Casa do Lago desde 2011, 

oferecendo uma programação variada de atividades artístico-culturais, socioeducativas, 

lazer e entretenimento, voltadas às famílias de funcionários administrativos e docentes 

da Unicamp. O Domingo no Lago acontece nas manhãs do primeiro domingo de cada 

mês, de março a dezembro, e, eventualmente, em outras datas especiais, e as atrações 

são gratuitas e abertas ao público em geral. A média de público circulante, 

caracteristicamente formado por famílias com crianças, é de aproximadamente 400 

pessoas a cada edição.  

O principal objetivo deste projeto é estreitar os laços entre a produção de 

conhecimento universitário da Unicamp, especialmente nas áreas cultural, artística e 

social, e a comunidade de Campinas, que possui relação com a universidade. Em cada 

edição é pensada uma programação de apresentações artísticas, e socioculturais 

infantis e infanto-juvenis, através da qual procuramos trazer as crianças, adolescentes e 

seus pais para a Unicamp nos finais de semana, quando o Espaço Cultural Casa do Lago 

não era utilizado até antes deste projeto. 

As atividades são feitas em caráter de extensão: alunos da própria universidade 

compartilham e apresentam seus trabalhos e pesquisas à sociedade, bem como 
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membros da comunidade que ministram oficinas e desenvolvem atividades. Assim, a 

integração campus-comunidade vai além, tornando-se ativa na difusão da cultura. 

As apresentações artísticas e atividades programadas podem sofrer variações de 

acordo com a demanda, porém já existem algumas principais, que estão 

constantemente presentes, que são o Teatro, a Música e os Palhaços. 

Durante as edições do Domingo no Lago do ano de 2017 foi realizada também 

uma campanha de doação de alimentos não perecíveis em parceria com o projeto Banco 

de Alimentos de Campinas, uma iniciativa da Ceasa Campinas em convênio com a 

Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Já em 2019, uma das 

edições do Domingo no Lago aconteceu em parceria com a Virada Sustentável de 

Campinas, importante evento sociocultural de promoção da sustentabilidade que 

ocupou, durante um final de semana, vários espaços públicos da cidade, sendo que na 

Unicamp realizou atividades na Casa do Lago, no Museu Exploratório de Ciências, no CIS-

Guanabara e no Ginásio Multidisciplinar. 

 
Quadro 4.22. Edições do evento Domingo no Lago 

Ano 
Número de 

edições 

Quantidade de 

atrações 
Custo 

2017 10 60 - 

2018 10 60 R$ 59.775,56 

2019 11 67 R$ 78.733,53 

2020 - - - 

2021 - - - 

 

 

Para o ano de 2020 havia a programação de realização de 11 (onze) edições do 

Domingo no Lago, sendo que a primeira edição ocorreria em 05 de abril, e já estava em 

processo de pré-produção e contratação das atividades e serviços, quando teve que ser 

suspensa em decorrência da pandemia do SARS-Cov2. Foram realizadas tentativas de 

negociação com o GGBS para a continuidade das ações de forma online, porém houve o 

entendimento de que o projeto deveria ficar suspenso até o retorno das atividades 

presenciais no Campus universitário. 

 

b. Exposições de Artes 

A Galeria da Casa do Lago, com toda a infraestrutura oferecida, com painéis fixos e 

móveis, iluminação direcionável e apoio na montagem de exposições, é um espaço 

importante de ocupação da comunidade para exibições de artes visuais, permitindo a 

ocupação tanto com obras bidimensionais, como tridimensionais, e ainda instalações 

artísticas das mais diversas. Por isso se tornou um espaço muito procurado por alunos, 

docentes, funcionários e outros órgãos da universidade, bem como de toda a 
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comunidade artística externa à Unicamp para a realização de exposições temporárias. 

Desde 2018 a seleção das exposições é feita através de chamada pública realizada 

semestralmente, em que são recepcionadas as propostas apresentadas pela 

comunidade, e que passam pelo crivo curatorial da equipe da Casa do Lago. Algumas 

exposições são também frutos de parcerias da Casa do Lago com órgãos parceiros, que 

realizam ações em datas importantes, como o Mês da Mulher e o Mês da Consciência 

Negra.  

 
Quadro 4.23. Exposições por ano 

Ano Número de exposições 

2017 18 

2018 15 

2019 31 

2020 - 

2021 - 

 

c. Eventos 

As apresentações musicais, as apresentações de teatro e dança, saraus, sessões de 

cinema e outras manifestações artísticas compõem o amplo leque de atividades que na 

Casa do Lago classificamos como Eventos. Em paralelo a estas atividades, os eventos 

realizados nos três espaços da Casa do Lago também são constituídos de defesas de tese 

e dissertações, workshops, seminários, encontros, lançamento de livro, lançamento de 

CD, lançamento de documentário, reuniões institucionais administrativas, recepção de 

alunos estrangeiros, intercambistas e calouros, oficinas periódicas e os mais diversos 

tipos de atividades produzidos no âmbito do ensino, pesquisa e extensão da Unicamp. 

A Casa do Lago também é lembrada por ceder seu espaço para eventos festivos ou 

formais em datas comemorativas importantes aos órgãos e unidades da Unicamp. 

Os eventos recepcionados pela Casa do Lago podem ter durações variadas, 

podendo ocorrer em um período de um dia, ou até em vários dias, o que cria uma 

dinâmica de ocupação quase permanente da Casa do Lago com atividades acontecendo 

em todos os seus espaços. Desde 2018 a Casa do Lago abre, semestralmente, um 

chamamento público para o envio de propostas de ocupação de seu espaço por eventos 

organizados tanto pela comunidade interna quanto externa, e trabalha para que, na 

medida do possível, possa ceder espaço para que todas as atividades aconteçam. 

 
Quadro 4.24. Eventos e público 

Ano 
Quantidade de 

Eventos 
Quantidade de 

público 

2017 225 7.421 
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2018 261 7.406 

2019 362 16.647 

2020 20 - 

2021 2* - 

*até o dia 06 de março 

 

 

No ano de 2020 alguns poucos eventos foram realizados ainda antes da suspensão 

das atividades presenciais provocada pela pandemia do SARS-Cov2, porém a maioria dos 

eventos registrados se constituíram em treinamentos realizados com os funcionários 

das empresas que prestam serviços terceirizados à Unicamp, dos novos protocolos de 

segurança e higiene adotados no enfrentamento da pandemia. A Casa do Lago foi o local 

escolhido para a realização destes treinamentos por oferecer um espaço amplo e bem 

ventilado, capaz de proporcionar a devida circulação de ar e o distanciamento entre os 

participantes dos treinamentos. 

 

d. Oficinas e Ensaios Permanentes 

Assim como acontece com os eventos, os espaços e facilidades oferecidas pela Casa 

do Lago também são muito procurados por grupos, coletivos e pessoas que buscam um 

espaço adequado para realização de ensaios e oficinas regulares durante todo o ano. 

Muitas dessas atividades são fruto de parcerias importantes para a Casa do Lago, que 

trazem a possibilidade de apresentações gratuitas dentro de seus projetos. Ao longo dos 

últimos anos possibilitamos a realização de ensaios de grupos como a Orquestra 

Comunitária da Unicamp, da Orquestra de Flautas, do Coral Zíper na Boca, além de 

oficinas das mais diversas linguagens artísticas e culturais, de forma gratuita. 

 
Quadro 4.25. Atividades regulares 

Ano 
Quantidade de atividades 

regulares 

2017 59 

2018 40 

2019 110 

2020 - 

2021 - 

 

 

e. Guia Cultural Unicamp 
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Implantado em março de 2014, o Guia Cultural Unicamp é um canal integrado para 

divulgação de projetos culturais, artísticos e esportivos que contam, na sua produção ou 

realização, com a participação de alunos, professores, pesquisadores e funcionários 

técnico-administrativos da Unicamp, ou que tenham algum vínculo com a produção da 

Universidade. O objetivo principal é congregar, numa agenda única, os eventos e as 

produções artístico-culturais vinculadas à Unicamp, permitindo assim seu maior alcance 

e visibilidade. 

O site também traz notícias, editais, cursos e oficinas, sejam eles realizados na 

Unicamp ou fora dela. O Guia Cultural Unicamp utiliza o Facebook para divulgação de 

sua agenda, atingindo mais de 7.000 pessoas da comunidade. O Guia Cultural Unicamp 

foi criado pela então Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural (CDC), e que hoje se 

transformou na Diretoria de Cultura (DCult), órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão 

e Cultura (ProEC) da Unicamp, dentro de um contexto de elaboração e implementação 

de políticas de desenvolvimento cultural para a Universidade através de projetos e 

programas que buscassem promover e difundir projetos de produção e difusão cultural 

ao mesmo tempo em que pudesse fornecer dados estatísticos para a elaboração de 

indicadores da produção cultural universitária. 

Em 2020 a gestão do Guia Cultural Unicamp passou a integrar as atividades do 

Espaço Cultural Casa do Lago. 
 

Quadro 4.26. Divulgação pelo Guia Cultural Unicamp 

Ano Quantidade de atividades culturais divulgadas 

2017 779 

2018 473 

2019 333 

2020 - 

2021 7* 

*até o dia 06 de março 

 

Durante o ano de 2020 alguns problemas com o site do Guia Cultural fizeram com 

que o conteúdo fosse perdido, deixando-nos sem registros para a formulação de 

relatório, porém o ocorrido possibilitou que o site fosse migrado para o sistema da 

ProEC, contando hoje com um design mais moderno e agradável. 
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4.15. Centro Cultural Unicamp – CIS Guanabara 

 
 

Apresentação 

O Centro Cultural Unicamp, CIS-GUANABARA como é conhecido, é vinculado e 

mantido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura por meio da Diretoria de Cultura da 

Unicamp e está localizado na região central de Campinas. 

É sediado em dois imóveis recuperados do conjunto arquitetônico da antiga Estação 

Guanabara, construídos no final do século XIX pela extinta Companhia Mogiana de 

Estradas de Ferro. 

Considerados ícones da cidade e tombados como patrimônio histórico, 

arquitetônico e cultural de Campinas no ano 2004, foram restaurados pela Unicamp, em 

parceria com a iniciativa privada em 2008 e, desde então, abriga as atividades do Centro 

Cultural Unicamp. 

Desenvolve importante papel na formação dos seus cidadãos, proporcionando 

adequadas condições para o desenvolvimento de projetos e ações nas mais variadas 

vertentes da arte e cultura, reafirmando seu compromisso sociocultural na direção de 

criar, promover e consolidar-se como um espaço de ofertas públicas de bens culturais, 

vinculados à promoção da causa da emancipação humana, preceito fundamental da sua 

criação. 

O Centro Cultural Unicamp conta com sete Salas Multiuso, cujas capacidades variam 

de 15 a 45 lugares, com diversidade de mobiliários e recursos multimídia, no prédio da 

Estação Guanabara; além de dois espaços no antigo Armazém do Café com capacidades 

de 80 e 250 lugares, a Gare com área coberta aproximada em 1.000m² e estacionamento 

com aproximadamente 140 vagas. 

Por ocupar prédios históricos tombados, não são permitidas instalações de máquina 

de condicionamento de ar, mas todos os espaços contam com ventiladores e janelas. 
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  Fachada do CIS    Gare - CIS 

 

 

 

 

2017-2021: O CIS-Guanabara e uma gestão antropocêntrica de cultura. 

Cronologia e atividades desenvolvidas. 
Criação do Projeto Político e Pedagógico Planificado de Gestão em Cultura do CIS-
Guanabara. 

O Projeto Político e Pedagógico Planificado de Gestão em Cultura determinou suas 

ações mediante a identificação de norteadores temáticos, justificando assim o 

acolhimento e o consequente desenvolvimento de projetos substanciados, agora, numa 

visão antropocêntrica de cultura. Esta revisão potencializou e ampliou parcerias e 

projetos. Ademais, trouxe consigo a urgência por novas práticas, rompendo com 

processos internalizados durante quase um ciclo decenal do antigo projeto, 

implementado desde sua inauguração, e que se seguiu por todas as gestões seguintes, 

preconizando a atuação do Centro Cultural em duas grandes frentes: uma entendida 

como extensão para inclusão social, desenvolvida fora do espaço físico do Centro 

Cultural; e outra pelo acolhimento e desenvolvimento de ações entendidas como de 

cultura e arte em seus limites. Todas as ações objetivavam a inclusão social, entendido 
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como prioritárias aquelas voltadas às frações populacionais materialmente mais 

desassistidas da sociedade. Assim, a referência espacial e o recorte socioeconômico de 

público-alvo determinavam, grosso modo, a atuação do Centro.   

Fundamentados no compromisso da comunidade universitária em fazer do Centro 

Cultural o lugar-elo de interlocução entre ela e a sociedade, por meio das múltiplas 

linguagens das artes e da cultura, o Centro teria que levar a cabo o entendimento do 

que vem a ser cultura, urgindo romper as fronteiras para público assistido, tais como 

classe social, etnia, credo, cor, gênero, orientação sexual ou origem geográfica.  

Assim, consubstanciados numa visão universal de cultura, rompemos com as 

limitações conceituais de outrora e identificamos os norteadores temáticos para 

atuação, justificando, dessa feita, a escolha pela totalidade de significação do homem 

contemporâneo.  

Em dezembro de 2017, uma nova metodologia representativa da dimensão universal 

da cultura do homem contemporâneo foi implementada, assegurando o 

desenvolvimento de projetos culturais mediados por vinte grandes eixos temáticos, 

assim definidos: 

• Meio-ambiente e sustentabilidade; 
• Multiculturalismo; 
• Pensamento, comportamento e crítica; 
• Ciência, tecnologia e comunicação; 
• Ritos e crenças; 
• Literatura; 
• Mundos do trabalho; 
• Habitação e mobilidade urbana; 
• Tradição e costumes; 
• Turismo, esportes e lazer; 
• Economia criativa e artesanias; 
• Cultura alimentar e gastronomia; 
• Movimentos sociais, diretos e cidadania; 
• Saúde e movimento; 
• Patrimônio, história e memória; 
• Educação; 
• Artes (Teatro); 
• Artes (Dança); 
• Artes (Música); 
• Artes Visuais. 

 
Novos paradigmas, nova estrutura e novos papéis. 

A ausência de características uniformes para atuação dos agentes revelava, em si, a 

inconsistência metodológica do extinto projeto, acabando por aprofundar diferenças 
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entre os pares e o consequente desarranjo organizacional. Para essa uniformização 

atender premissas conceituais, era preciso assegurar papéis, potencializar saberes e 

identificar o campo de atuação de cada profissional. Nascia o perfil único de agente de 

cultura. 

As particularidades formativas, determinantes nas práticas dirigidas de então, 

acabavam por ditar os projetos a serem desenvolvidos, revelando uma dependência 

determinante do projeto de gestão ao seu executor. Era preciso propor uma inversão, 

assegurando as características formativas individuais e, sobretudo, a funcionalidade 

hierárquica do projeto. Nascia assim o perfil do agente de cultura, uniformizando papéis 

e determinando frentes para atuação: produzir, coproduzir e captar projetos, sempre 

norteados pelos temáticos de cultura instituídos. 

Para gerir os fluxos e garantir a equanimidade no desenvolvimento das atividades, 

fez-se necessária a criação de uma área fundamental, a Ação Cultural, reunindo nela 

física e logicamente individualidades, potencializando suas características formativas - 

formal ou simbólica - na seleção temática, refinando seu fazer e criando o papel do 

agente-curador. 

 

PertenCIS: programa de educação cidadã pelo pertencimento. 

Sediados num patrimônio de grande importância e significação na história da cidade 

e do país, urgia propor um projeto que assegurasse a circulação do público combinando 

conservação, preservação patrimonial e vivência. 

A identidade, permeada de outras configurações simbólicas que regem o 

inconsciente coletivo da memória social, nos potencializou a introduzir uma política para 

assegurar a apropriação simbólica e material do espaço a partir do legítimo sentimento 

de pertencimento.  

Norteou essa política o incentivo e compartilhamento da responsabilidade social na 

conservação e preservação do bem público, envolvendo prioritariamente produtores de 

bens culturais, despertando a dimensão pela responsabilidade no uso do equipamento, 

estimulando o justo investimento para melhor servir seu público, agregando, ao legado 

simbólico, o legado material. Essa iniciativa, determinante para a revitalização dos 

espaços, possibilitou a melhorias com reformas e serviços de manutenção, ampliação 

do parque equipamental e aquisição de bens móveis, assegurando à sociedade nosso 

compromisso pela preservação e conservação do patrimônio público.  

Inaugurava-se, assim, um novo relacionamento entre produtor cultural e espaço 

público, agregando valores, estimulando o pertencimento e deixando legados, 

especialmente o formativo.  

Por fim, podemos afirmar que o maior impacto deste programa ainda não se pode 

quantificar, por se tratar da dimensão formativa-simbólica despertado no público para 

com a preservação e conservação do seu próprio patrimônio. É importante ressaltar que 

o Centro, pela primeira vez em sua história, promoveu inúmeros eventos com grande 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 212 

circulação de público, chegando a marca de dez mil pessoas presentes num só evento, 

sem qualquer ocorrência de dano ao patrimônio.    

O programa captou cerce de R$ 60.000,00 investidos integralmente na melhoria dos 

espaços destinados ao público. Cabe ressaltar que o CIS não recebe os recursos em 

espécie, mas sim em serviços ou doação dos bens móveis, sempre aquisitados pelo 

proponente. Essa forma de relacionamento assegura transparência e possibilita ao 

parceiro estabelecer no mercado as melhores condições para aquisição dos 

itens/serviços apontados pelo PertenCIS. Ademais, a transferência dessa 

responsabilidade promove maior valoração simbólica, uma vez que o proponente 

efetivamente assegurar-se-à integralmente dos investimentos nos espaços 

determinados. Muitas parcerias foram realizadas, alcançando marcas conhecidas 

Unimed Campinas, Mercado Mundo Mix (Beto Lago Produções), SoulLocal Festival 

(Usina do Conhecimento), Sunday Rock Sunday (Banca doRock), Burpee Brasil 

Championship, Comic City Con, Feira Vegana (Cabeto Rocker), entre outras. 

Promovemos assim, entre 2017 e 2018, grande reformulação em infraestrutura, 

qualificando e criando espaços voltados ao público, tais como: 

 
- Galeria de Arte 

Revitalização total, com a troca do piso, confecção e instalação de grid 

luminotécnico para exposições e instalações, preparação e pintura das paredes, 

reinstalação da rede elétrica e aquisição de conjunto especial para iluminação, 

realizados e adquiridos via programa PertenCIS. 

Status anterior: fechada ao público. 

 
- Armazém Maior  

Criação de uma área de guarda com a aquisição e instalação de divisórias marítimas, 

três mesas portáteis, recuperação dos palcos com a substituição do antigo 

madeiramento e instalação de carpetes e aquisição de um projetor digital. Ações 

realizadas via programa PertenCIS. 

Status anterior: parcialmente ocupado por mobiliário sucateado e/ou destinado ao 

recolhimento acessível ao público, ocasionando o uso indevido dos mesmos. 

Necessitava de pintura e recuperação dos palcos, e especialmente de um projetor 

digital. 

 
- Sete Salas Multiuso  

Ampliação de três para sete salas. Adequação luminotécnica das salas M2 e M4, 

pintura da M1, M2, M3, M4 e M7. Aquisição de mesas portáteis para todas as salas e 

instalação de projetor digital na M3. Todo investimento resultante do programa 

PertenCIS. 

M1: anteriormente denominada M3, encontrava-se disponível ao público, necessitando 

apenas de pintura e aquisição de mobiliário – duas mesas portáteis; 
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M2: anteriormente ocupada pela administração. Espaço de potencial para 

desenvolvimento de projetos, necessitando de adequação luminotécnica, pintura e 

aquisição de mobiliário – uma mesa portátil; 

M3: anteriormente denominada M2, encontrava-se disponível ao público, necessitando 

de pintura e aquisição de mobiliário – mais duas mesas portáteis – e de um projetor 

digital, adquirido via PertenCIS. Piso de taco, danificado pelas águas das chuvas, foi 

substituído por cimento queimado. 

M4: anteriormente sala de reuniões, possuía potencial espacial para desenvolvimento 

de projetos. Foi realizada pintura e aquisição de mobiliário – duas mesas portáteis - e 

instalação de ponto de água via programa PertenCIS. 

M5: encontrava-se disponível ao público, necessitando apenas de pintura. 

M6: utilizada como área de guarda de equipamentos de informática. Transformada em 

sala multiuso.  

M7: anteriormente denominada M1, encontrava-se disponível ao público, possuía 

projetor digital e necessitava apenas de pintura e aquisição de mobiliário – duas mesas 

portáteis. 

 
- Sala ateliê 

Criação de um ateliê destinado a apoiar projetos ligados ao artesanato.  

Status anterior: ocupada por empresa privada.  

 
- Ação Cultural  

Criação lógica e física da Ação Cultural, fundamental para gerir as políticas de 

cultura e o bom desenvolvimento dos projetos. Ocupa agora o complexo de salas do 

Armazém Maior, revitalizado com a pintura de paredes e pisos, aquisição de 

ventiladores e ampliação da rede elétrica e computacional. 

Status anterior: ocupado por empresa privada.  

 
- Praça da Árvore 

Construção de um platô de aproximadamente sessenta metros quadrados na área 

lateral de acesso ao Armazém. A construção do platô, com a instalação de piso de tijolos, 

além de dialogar com a estética do prédio, permitiu interromper o processo de erosão 

do solo. Essa área destina-se ao convívio do público circulante e permanente, equipada 

com mobiliário adequado para exposição do tempo. A criação e aquisição do mobiliário 

é resultante do programa PertenCIS.  

Status anterior: vazio sem qualquer tipo de uso e suscetível ao processo de erosão, 

comprometendo a estrutura do Armazém do Café, que já mostra sinais desse processo.  
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- Memorial Ferroviário 
Criação do espaço destinado para constituir acervo ligado à história da Cia. 

Mogiana. Em curso projeto para formação do espaço com mobiliários e políticas ligadas 

à conservação patrimonial de bens móveis e documentais. Atualmente sem mobiliário 

e disponível para atender projetos. 

Status anterior: ocupado pela administração local. 

 
- Armazém Menor  

Disponível para ações de toda a natureza será, breve, uma sala de espetáculos. Em 

parceira com o Instituto de Artes, encontra-se em curso pesquisa que resultará o projeto 

executivo. Em parceria com o Departamento de Artes Cênicas, adquiriu o conjunto de 

arquibancadas para melhor acolher o público. Assim como realizado para formação da 

Galeria de Artes, o programa PertenCIS priorizará recursos para a formação deste 

espaço. 

Status anterior: ocupado por empresa privada. 

 

Essas investidas, além de assegurarem o compromisso da Universidade na 

ampliação do diálogo com a sociedade, combinando a oferta de bens culturais com a 

segurança e manutenção patrimonial, possibilitaram agregar qualidade aos serviços 

oferecidos, como conforto térmico, estético e informativo.  

Ademais, não é demasiado lembrar que a crise orçamentária enfrentada pela 

universidade durante todo esse período, provocou a busca por recursos extra-

orçamentários, sem os quais não seria possível atingir tais resultados. O programa 

PertenCIS é mais que uma política para captação de recursos, é um legado para 

educação cidadã, sensibilizando o corpo social para o efetivo compromisso na 

manutenção do seu próprio patrimônio, assegurando responsabilidade, lisura, 

transparência e qualidade na oferta de serviços e gestão do patrimônio público.  

 

Virando Mestre: educação social, experimentação e devolutiva.  

O programa Virando Mestre foi criado com o objetivo de ampliar o diálogo com a 

sociedade, especialmente com os setores socioeconômicos mais desassistidos por meio 

da educação social.  

Por meio da oferta de oficinas sócioafetivas, sem qualquer pretensão para formação 

tecnicista, promoveu-se interação e troca de saberes entre nossos graduandos com 

bolsa BAS e público assistido, grande parte dele jovens e crianças atendidas pela ONG 

PROGEN, nos bairros periféricos Jd. Bassoli e Vila Castelo Branco, em Campinas.  

Além da dimensão humanista, outro aspecto determinante para sua criação foi o 

de assegurar à sociedade uma pequena devolutiva do investimento feito por ela na 

formação destes jovens universitários. Assim, pequenas ações promotoras de interação, 

tais como oficinas de pintura em tecido, fotografia, hip-hop, artesanato com recicláveis, 

entre outras, permitem estimular nestes jovens aspectos potencializadores dos próprios 
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recursos intelectuais no desenvolvimento destas, exigindo investigação e planejamento 

na execução das atividades dirigidas, por isso, Virando Mestre.  

O programa contou, ao todo, com sete bolsistas de diferentes áreas. Ao findar a 

graduação, dois foram contratados pela própria entidade, ingressando na pós-

graduação com projetos de educação social.  

 

 

Memorial ferroviário: patrimônio, história e memória, ações para diálogos 

sócioafetivos na difusão e preservação arquitetônica, histórica e cultural. 

- A criação do Memorial Ferroviário. 
É imprescindível que uma casa de cultura estimule e desenvolva ações que tratam 

da memória da própria cidade, especialmente quando ela se encontra sediada num 

ícone arquitetônico, histórico e cultural da cidade.  

Para além dessa condição, é inegável considerar que a extinta Companhia Mogiana 

de Estradas de Ferro, considerada uma das principais companhias férreas para o 

desenvolvimento urbano e social da cidade de Campinas no período econômico 

conhecido com ciclo da economia cafeeira, exerça, ainda hoje no coletivo dos cidadãos 

campineiros, grande admiração. Não é difícil encontrar, historicamente, as bases que 

justificam essa relação. Basta considerar que no início do século XX, aproximadamente 

85% da totalidade da população urbana campineira era formada de ferroviários e 

portanto, não é difícil encontrar um ferroviário nas árvores genealógicas de muitos 

cidadãos campineiros.   

Para que o Centro Cultural pudesse honrar essa memória, era preciso criar, 

urgentemente, estratégias e políticas que atendessem a essa demanda e sobretudo, que 

fizessem jus a sua ocupação predial. Assim, destinamos um espaço para a criação de um 

memorial ferroviário, no qual deverá ser incorporado documentos textuais, 

iconográficos, mobiliários, livros e quaisquer outros que façam menção a Cia. Mogiana, 

uma vez que foi ela a responsável pela construção do complexo no qual estamos 

inseridos. Estes bens, uma vez doados, deverão ser recuperados a partir da oferta de 

oficinas gratuitas formativas, como a de restauração e pequenos reparos, constituindo 

assim um acervo restaurado e preservado. 

Também se encontra em curso a produção de um roteiro para visitação guiada 

atendendo escolas e público em geral. Em parceria com o curso de Turismo da Unesp 

de Rosana, foram criadas duas maquetes, uma da esplanada e outra do prédio central, 

parte do roteiro pedagógico. Ainda restam produzir outras quatro maquetes 

representativas das fases históricas constitutivas da extinta estação.  

O projeto prevê também a aquisição de mobiliário rodante, em especial um carro, 

um vagão e uma locomotiva, que poderão ser adquiridos via concessão.  

A urgência por um projeto de identidade visual oportunizou a primeira ação do 

Memorial. Mediada por elementos estéticos representativos da Cia, a Ação Cultural, por 

meio do programa PertenCIS, ofertou aos parceiros culturais. 
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Essas primeiras ações, voltadas à assegurar a manutenção, preservação e 

conservação patrimonial, contou com a parceria da Coordenadoria Setorial do 

Patrimônio Cultural, em pesquisa que objetivou encontrar referências do programa de 

identidade visual utilizado pela extinta Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, para 

então viabilizar a primeira etapa do programa. Esta etapa objetivou a identificação e 

produção de placas dos espaços do prédio central, com elementos estéticos de época, 

assegurando harmonia arquitetônica e melhor orientação do público circulante. Para 

tanto, era preciso encontrar referências para sua confecção. Uma única imagem, datada 

entre 1900 e 1911, foi encontrada no primeiro álbum produzido pela Companhia 

Mogiana, retratando como eram identificados alguns espaços de um pátio ferroviário 

da Cia. Ela ofereceu as bases para reprodução das placas de identificação dos espaços 

do prédio central, feita em parte com recursos oriundos do programa PertenCIS, além 

de contar com recursos próprios.  

 

- O tombamento da Praça Mauá.  
O Centro Cultural é um difusor de políticas para educação cidadã, de modo que suas 

ações devem refletir os interesses de sua população. A conservação e preservação 

arquitetônica e histórica do complexo da extinta Estação Guanabara não está restrita ao 

seu complexo. Historicamente, os largos ferroviários, constituem o elo espacial entre a 

estação e a cidade. Por entender que o conceito de propriedade não é fronteira para 

formação cultural de um povo, impetramos no Conselho de Defesa do Patrimônio 

Cultural de Campinas - CONDEPACC, o pedido para análise/provação do tombamento 

da Praça Mauá - protocolo 19/10/08376 PG - visto que sua existência estabelece forte 

diálogo histórico arquitetônico com a extinta Estação Ferroviária da Guanabara. O largo, 

dada sua importância histórica e cultural, deve receber da administração municipal 

medidas para assegurar sua boa manutenção, especialmente por nela figurar espécime 

de arbóreo comum no paisagismo da extinta cia. Em 22/08/2019, o conselho acatou 

nossa solicitação e votou pelo seu tombamento. Aguardamos, agora que o espaço 

receba um plano paisagístico capaz de revitalizar o largo, reafirmando seu elo com o 

imobiliário da extinta Cia. Mogiana. 

 

Comunicação: difusão, visibilidade e circulação.  

Criação de uma área de Comunicação, fundamental para assegurar a visibilidade do 

Centro a partir da difusão dos projetos. De nada adiantaria uma revisão conceitual de 

gestão em cultura se não tivesse alcance social, só possível com forte programa de 

comunicação. 

A produção de matérias jornalísticas e notas veiculadas em mídia sociais 

asseguraram a difusão dos projetos, promovendo maior alcance e circulação de público. 

A produção do Centro é significativa, figurando quase cotidianamente no site da 

Unicamp, muitas destas com mais de uma matéria ao dia. Neste período de gestão 

foram publicadas mais de uma centena de matérias no portal, que tem, por sua vez, 
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visitação regular da grande mídia e, não por acaso, muitas dessas atividades tiveram 

também a cobertura dela, o que significou maior visibilidade ao Centro. 

Ademais, a área de TI, em parceria com a DTIC, produziu o novo logo institucional, 

figurando nele os elementos arquitetônicos da fachada do prédio central, tão 

caraterísticos da sua identidade, possibilitando esta imagem sua imediata referência 

geográfica, marcando o lugar-ação para o público da cidade. Igualmente fundamental 

foi a produção do novo site institucional, ferramenta que além de possibilitar maior 

interação com o público, serve-nos como repositório para averiguação da sua dimensão 

produtiva. Ademais, encontra-se neste momento disponível no SAE, aguardando o 

preenchimento de vaga, projeto com bolsa BAS voltado a apoiar os trabalhos de 

comunicação institucional nas mídias sociais. 

Não por acaso, o CIS-Guanabara figura, hoje, como a segunda maior unidade/órgão 

da Unicamp em relacionamento com a sociedade, como pode ser observado no site 

institucional. Esse resultado é a síntese da combinação entre gestão responsável e 

comunicação com sociedade.  

 

Recursos obtidos via programa PertenCIS 

- Mercado Mundo Mix = RS 11.000,00  

(3 edições - A terceira não foi completamente paga). 

Produtor: Beto Lago Produções  

Investimento convertidos na produção e instalação do grid da Galeria de Arte 

 

- Comic City Con = R$ 3.700,00 

(1 edição). 

Produtor: Marcio Roberto do Carmo Junior. 

Investimento convertido na aquisição de um projetor digital, cabeamentos e caixa de 

guarda, instalado no Armazém Maior.  

 

- SoulLocal: R$ 3.100,00 

(1 edição) 

Produtor: Usina do Conhecimento (Laura Santini e Paulo Biafra). 

Investimento convertido na aquisição de um projetor digital instalado na Sala Multiuso 

3. 

 

- Feira do Desapego = R$ 2.100,00 

(5 edições) 

Produtor: Luciana Montalbo. 

Investimento convertido na aquisição de cinco mesas portáteis e reforma do palco 

(troca do madeirite e do carpete) do Armazém Maior. 

 

- Sunday Rock Sunday = R$ 10.500,00  
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(2 edições) 

Produtor: Erick dos Santos. 

Parte do investimento, R$ 6.500,00 convertidos na aquisição de mobiliário para jardim, 

sendo três conjuntos de mesas e cadeiras de ferro fundido, três vasos de cimento 

tamanho grande, dez sacos de terra vegetal, e três mudas do cipreste Kaizuka. Os R$ 

4.000,00 relativos a primeira edição foram depositados na conta Unicamp, 

movimentada pela Dcult, com o objetivo de atender as demandas do CIS. 

Esse mobiliário se encontra na “Praça da Árvore”, também construída via pertenCIS, 

localizada ao lado do Armazém Maior. 

 

- Burpee Brasil Championship = R$ 6.500,00  

(1 edição) 

Produtor: Cardoso Coah Assessoria e Produções. 

Investimento convertido na aquisição de conjunto de iluminação (refletor e par 30) 

instalado integralmente na Galeria de Arte. 

 

- Palavra com o Presidente = R$ 33.000,00 

(3 edições) 

Produtor: Unimed Campinas 

Investimentos: primeira edição, R$ 8.000,00 depositados na conta Unicamp, gerida pela 

Dcult, destinado a atender demandas do CIS. Segunda edição, R$ 10.000,00 investidos 

na reforma da Galeria de Arte, com troca do piso, adequação das paredes, pintura de 

portas, janelas e paredes e conserto do forro. Terceira edição, R$ 15.000,00 utilizados 

na construção do platô a aquisição e instalação do corrimão e conserto da grade 

histórica, que constituiu espaço denominada Praça da Árvore, pensado para conter o 

processo de erosão do solo e possível dano na estrutura do Armazém, e qualificar o 

espaço com a criação de um espaço de vivência. 

 

TOTAL DE RECURSOS CAPTADOS = R$ 69.900,00 

TOTAL DE RECURSOS DIRETOS INVESTIDOS = R$ 57.900,00 

 

Chamadas Culturais 

Foram realizadas chamadas de Apoio a Projetos Artísticos e Culturais todos os anos 

contudo, vale lembrar que o Centro Cultural possui uma dinâmica de produção cultural 

ininterrupta, atendendo projetos ao longo do ano, fazendo da chamada apenas um 

instrumento de publicização do próprio Centro. 

 

Após a finalização da Galeria de Arte, em fevereiro de 2020, proporíamos um edital 

de ocupação previsto no segundo semestre, para o qual negociaríamos recursos a Dcult 

(especialmente os da reserva gerada pelo PertenCIS). 
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Projetos permanentes 

O CIS-Guanabara, em parceria com diversos coletivos e proponentes da cultura e 

das artes, oferecem atividades semanais regulares e com vagas gratuitas disponíveis, via 

de regra, no início de cada semestre. Esses projetos promovem a circulação semanal de 

aproximadamente um mil pessoas por semana, promovendo no Centro Cultural um 

ambiente de trocas e vivências. São eles: 

- Projeto Guri: constituição do convênio com a OSCIP Amigos do Guri, em 2018, 

provendo a oferta de 180 vagas para o ensino de música para crianças e jovens, de sete 

a dezoito anos, figurando o CIS-Guanabara como a maior unidade em atividade na RMC; 

- Poesia e Literatura: atividades ligadas as artes literárias, como recitais, declamação de 

poemas e salas de leituras. Voltadas à terceira idade; 

- Coromim: coral cênico. Sem restrição etária; 

- Bandeira da Paz: grupo filosófico pela cultura da paz no mundo. Sem restrição etária; 

- Saracura: ensaios musicais. Sem restrição etária, ingresso com pré-requisito; 

- Cia. Cor: ensaios teatrais. Sem restrição etária, ingresso com pré-requisito; 

- Cia Corpo Santo: ensaios teatrais. Sem restrição etária, ingresso com pré-requisito; 

- Banda Polícia Federal: ensaios musicais. Sem restrição etária, ingresso com pré-

requisito; 

- Tradição Catira: ensaios musicais. Sem restrição etária; 

- Orquestra de Violas: ensaios musicais. Sem restrição etária, ingresso com pré-requisito; 

- Dança Humaniza: ensaios musicais cênicos para pessoas com mobilidade reduzida e 

síndrome de down. Sem restrição etária; 

- Coral Janacek: coral cênicos. Sem restrição etária; 

- Feira Agroecológica: feira de alimentos orgânicos. Aberta ao público. 

Em curso: 

- Constituição do convênio com a Fundação Educar, provendo 60 vagas para o ensino da 

educação cidadã para jovens entre 14 e 18 anos, matriculados na rede pública de ensino. 

Suspenso pela pandemia. 

 

Resultados obtidos 

Desde sua fundação, em 2008, até o ano de 2016, compreendendo as gestões 

anteriores, a média anual de público circulante no CIS-Guanabara foi de 25.792 pessoas. 

Após a implementação do novo projeto de gestão no ano de 2017, o CIS-Guanabara 

registrou expressiva média anual de 48.146 pessoas - excetuando o ano 2020, dada a 

paralisação das atividades presenciais em função da pandemia.  

Os números de 2018 e 2019 revelam os melhores da história do CIS-Guanabara, 

indicando ser acertada a implementação deste projeto. Cabe ressaltar que a ampliação 

do público circulante se deve a fatores como estratégias de ação e visibilidade, adotadas 

com as criações da Comunicação e da Ação Cultural e, sobretudo, da mudança do perfil 

do assistido, quando o recorte de inclusão foi universalizado. 
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Quadro 4.27. Anuários estatísticos da UNICAMP – 2009 a 2020  

Linha histórica do CIS-Guanabara 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(3) 
Espetáculo
s e 
Eventos 
Culturais 

5 10 11 115 162 389  176  67  699  685  667  66  

Evento 
Cultural de 
Inclusão 
Social (1) 

- - - 23 23 54  65  85  140  83  123  - 

Oficinas 
em 
Parceria 

3 6 10 111 27 15  378  687  136  115  85  26  

Oficinas 1 3 10 34 195 221  105  90  70  24  19  - 
Cursos 
Ministrado
s 

3 3 15 - 119 99  54  147  144  37  22  1  

Palestras, 
Congresso
s e 
Seminários 
(1) 

- - - 37 81 72  178  147  211  130  113  2  

Eventos 
Externos 

23 23 28 - - 26  34  33  45  39  19  7  

Público 
participant
e (2) 

35.000 
35.00

0 
45.00

0 
17.25

7 
31.42

8 
25.105  

27.55
2  

32.92
2  

28.75
1  

62.57
4  

53.1
15  

9.678  

(1) Dados/categoria disponíveis a partir de 2012. 
(2) O aumento do significativo público participante a partir de 2018, se deve ao novo projeto de gestão 
implementado em 2017, que universalizou o perfil de atendidos pelo Centro.  
(3) Número final resultante das atividades desenvolvidas até 13/03/2020, quando por força da pandemia 
COVID-19, interrompemos as atividades presenciais. 
*em 2008, não houve registro, dada a inauguração dos prédios restaurados. 
 

Como se observa, as categorias revelam uma arquitetura de dados voltada a ilustrar 

tipologias do universo científico, não espelhando assim as categorias de natureza 

cultural por nós desenvolvidas. 

Essa depuração é feita por meio do acompanhamento dos processos atendidos pela 

Ação Cultural, onde é possível dimensionar as ações ofertadas por temas, possibilitando 

assim políticas dirigidas em determinadas curadorias. 

O objetivo é atender todas as representações, de modo a assegurar a totalidade 

representativa do homem cultural.  
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Quadro 4.28. Detalhamento produtivo por eixo temático - 2018 

EIXOS CULTURAIS 
PRINCIPAL 

PRODUÇÃO ATIVIDADES 
Artes visuais 30 104 

Ciência e Tecnologia 1 1 
Cultura alimentar e Gastronomia 5 19 

Dança 12 93 
Economia criativa e Artesanias 10 137 

Educação 12 63 
Habitação e Mobilidade urbana 1 2 

Literatura 5 67 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 5 108 

Movimentos sociais, Direitos e Cidadania 5 17 
Multiculturalismo 1 4 

Mundos do trabalho 7 13 
Música 11 437 

Patrimônio, História e Memória 3 8 
Pensamento, Comportamento e Crítica 12 42 

Ritos e Crenças 1 1 
Saúde e Movimento 4 14 

Teatro 19 185 
Tradição e Costumes 5 85 

Turismo, Esporte e Lazer 3 107 
TOTAIS 152 1507 

 

Quadro 4.29. Detalhamento produtivo por eixo temático - 2019 

EIXOS CULTURAIS 
PRINCIPAL 

PRODUÇÃO ATIVIDADES 
Artes visuais 30 120 

Ciência e Tecnologia 2 2 
Cultura alimentar e Gastronomia 1 3 

Dança 14 121 
Economia criativa e Artesanias 6 124 

Educação 6 12 
Habitação e Mobilidade urbana 1 1 

Literatura 3 55 
Meio Ambiente e Sustentabilidade 5 204 

Movimentos sociais, Direitos e Cidadania 9 18 
Multiculturalismo 6 24 

Mundos do trabalho 1 20 
Música 7 611 
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Patrimônio, História e Memória 4 8 
Pensamento, Comportamento e Crítica 4 18 

Ritos e Crenças 8 30 
Saúde e Movimento 3 12 

Teatro 15 137 
Tradição e Costumes 7 109 

Turismo, Esporte e Lazer 1 2 
TOTAIS 133 1631 

 

Quadro 4.30. Detalhamento produtivo por eixo temático – 2020* 

EIXOS CULTURAIS 
PRINCIPAL 

PRODUÇÃO ATIVIDADES 
Artes visuais 0 0 

Ciência e Tecnologia 1 1 
Cultura alimentar e 

Gastronomia 
1 10 

Dança 1 10 
Economia criativa e 

Artesanias 
0 0 

Educação 0 0 
Habitação e Mobilidade 

urbana 
0 0 

Literatura 0 0 
Meio Ambiente e 
Sustentabilidade 

0 0 

Movimentos sociais, Direitos 
e Cidadania 

2 3 

Multiculturalismo 0 0 
Mundo do trabalho 0 0 

Música 2 164 
Patrimônio, História e 

Memória 
0 0 

Pensamento, 
Comportamento e Crítica 

1 1 

Ritos e Crenças 0 0 
Saúde e Movimento 1 1 

Teatro 1 16 
Tradição e Costumes 0 0 

Turismo, Esporte e Lazer 1 5 
TOTAIS 11 211 

*Atividades presenciais suspensas em 13/03 em decorrência da Pandemia do 
COVID-19 
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Entende-se por produção a ação ofertada e por atividade, sua composição e 

frequência. Como se pode concluir, as unidades temáticas possibilitam estratégias 

dirigidas e planejamento da Ação Cultural, resultando essas ações em uma variada gama 

de bens culturais voltados à sociedade. 

Portanto, o fortalecimento da Ação Cultural passa obrigatoriamente por uma 

política de pessoal, assegurando o processo de qualificação dos agentes e incentivos 

para sua permanência. Ao longo dos últimos quatro anos, o Centro Cultural teve redução 

de cerca de 40% do seu pessoal, grande parte devido o processo de aposentadoria, 

sendo a manutenção do seu quadro atual determinante para assegurar o atendimento 

qualitativo à sociedade. No tocante às ações que visam a qualificação dos agentes, 

fundamental para qualquer organismo cultural, iniciamos, em fevereiro de 2020, 

parceria com a Ação Cultural do SESC-Campinas com residências experimentais, 

mostrando ser impactante no processo formativo e altamente positiva sua repercussão, 

demandando uma segunda ação no futuro. Também puderam os agentes ampliar suas 

percepções quando da condução das salas virtuais das oficinas do projeto Funciona 

Cultura, vivenciando várias linguagens e oportunizando a aproximação de outros setores 

da produção cultural da cidade, fundamental para o firmamento de futuras parceiras. 

Essas significativas iniciativas possibilitaram um novo modo de atuar, no entanto, é 

preciso destacar que o êxito deste trabalho complexo e sistêmico se deve 

fundamentalmente as pessoas envolvidas. Essa revisão conceitual demandou mudanças 

de práticas e aceitação por um novo perfil de atuação, promovendo a ressignificação no 

seu fazer, potencializando assim sua missão de melhor servir. 
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4.16. Fóruns Permanentes 
 

 
 

Apresentação 

Os Fóruns Permanentes da Unicamp são eventos institucionais, gratuitos, 

dedicados a debates em torno das diversas áreas do saber. Criados em 2003 com o 

objetivo de promover a aproximação entre o pensamento acadêmico e a sociedade, 

propiciam o intercâmbio de experiências e pesquisas desenvolvidas por docentes, 

pesquisadores e profissionais da Unicamp e de outras instituições. As propostas são 

selecionadas por meio de um edital anual com valor total de R$120.000,00. 

Reconhecidos como um espaço de integração de conhecimento e informação entre 

a comunidade interna e externa da Unicamp, os fóruns visam ao desenvolvimento 

cultural e social do País. 

Diante de resultados relevantes, os Fóruns Permanentes criaram uma marca 

institucional na Universidade por colocar na mesa de debate questões atuais e 

relevantes para a sociedade, buscando possibilidades de transformação. 

Ao trazer para o espaço acadêmico especialistas e representantes de instituições, 

órgãos, associações e outros grupos envolvidos com temáticas de áreas públicas, 

privadas ou da sociedade civil, os Fóruns atuam no fortalecimento do diálogo entre a 

pesquisa, o ensino e a população em geral, além de participar do projeto de construção 

de uma sociedade sustentável. 

Assim como toda a vida em sociedade, os Fóruns também tiveram que se adaptar 

ao formato remoto e isto implicou muitos receios, muitas descobertas e muitos apoios. 

Por exemplo, receios como “como teremos a mesma intensidade das conversas 

presenciais?” foram amenizados pelas descobertas acerca da ampliação de público e, 

portanto, do aumento da diversidade das questões, o que amplia a intensidade do 

debate. 

O primeiro e mais importante apoio veio dos próprios proponentes dos Fóruns que, 

inicialmente receosos, abraçaram a ideia e redefiniram datas, formatos e convidados 

para que os Fóruns pudessem atingir seu significado principal: criar permeabilidade 

entre a universidade e a sociedade em diversas temáticas atinentes à 

contemporaneidade.  

Em seguida, a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação-DTIC e a 

equipe de audiovisual do Centro de Convenções, por meio da Plataforma Streaming 
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Yard, permitiu a virtualização dos Fóruns em imagens e sons digitais transmitidos por 

streaming no Canal do Youtube dos Fóruns Permanentes. 

O investimento financeiro para se virtualizar envolveu a aquisição da Plataforma 

StreamYard Professional por R$4.459,77 e pacote Photoshop por R$720,00. 

Outra inovação dos Fóruns Permanentes foi a inclusão das intérpretes de 

Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas transmissões online. 

Os Fóruns Permanentes têm uma história consolidada e de amadurecimento a 

serviço da Excelência do Papel Público da Universidade, consolidando a interface na qual 

o dentro e fora da Unicamp se fazem mais nítidos, uma vez que mobilizam a cultura 

universitária, tornando-a mais fluida e permeável. 

A coordenadora dos Fóruns Permanentes é a servidora Sônia Mazzariol. A Comissão 

de Avaliação das propostas de Fóruns Permanentes é composta por docentes indicados 

pelos Diretores das Unidades de Ensino. A composição vigente e as alterações no 

período estão apresentadas no Quadro 4.31. 

 
 

Quadro 4.31. Comissão de Avaliação dos Chamamentos Públicos de Proposta dos Fóruns 
Permanentes de 2017 a 2021 

Comissão de Avaliação - Fóruns Permanentes vigente em 2021 
Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva - FCA 
Profa. Dra. Ana Maria Rodriguez Costas – IA 
Prof. Dr. Andrei Koener - IFCH 
Prof. Dr. Dosil Pereira de Jesus – IQ 
Prof. Dr. Fábio Mascaro – IFCH 
Profa. Dra. Juliana Aparecida Fracarolli – FEAGRI 
Prof. Dr. Marko Synésio Alves Monteiro – IG 
Profa. Dra. Rafaela Batista dos Santos Pedrosa – FENF 
Prof. Dr. Rodolfo de Carvalho Pacagnella – FCM 
 
Alterações na Comissão de 2017-2021 
2017 a 2019 – Marcelo Lancellotti –FCA 
2017 a 2019- Luciana Tatagiba – IFCH substituída por Prof. Fábio Mascaro IFCH  
2017 a 2019 – Pedro Maciel - IA  
2017 a 2019 – Luiz Henrique Antunes Rodrigues – FEAGRI substituído pela Professora Dra 
Juliana Aparecida Fracarolli  
2017 a 2019- Profa.Dra. Isabel Pedreira de Freitas, substituída em 2020 pela Profa.Dra. 
Rafaela Batista dos Santos Pedrosa também da FENF 
2017 a 2018 – Janaina Pamplona da Costa substituída pelo Prof. Dr. Marko Synésio Alves 
Monteiro –IG  
2020 – Profa. Dra. Julicristie Machado de Oliveira –FCA substituída em 2021 pelo Professor 
Dr. Prof. Dr. Alessandro Lucas da Silva. 
2020- Prof. Dr. Luiz Fernando Tófoli substituiu o Prof. Dr. Rodolfo de Carvalho Pacagnella – 
FCM. 
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Figura 4.11. Estratégias de Divulgação – Fóruns Permanentes 

 
Quadro 4.32. Fóruns Permanentes - 2018. 

Título Docentes Organizador(es) 
Transcidadania: saúde e trabalho na população 
transgêneros 

Ana Carolina Constantini e 
Helenice Yemi Nakamura 

30 anos da Constituição e o capítulo "Dos índios" na atual 
conjuntura 

Camila Dias e Artionka 
Capiberibe 

Suicídio - Des/compassos da vida: números, atos e 
prevenção 

Margareth Arilha 

Vivemos uma epidemia de autismo? Pesquisas, 
experiências e desafios 

Kelly Cristina Brandão da 
Silva e Daniel Omar Perez 

Formação para a autonomia no Ensino Médio e Técnico André Pasti 
Condições de trabalho no Brasil contemporâneo: políticas 
públicas e memória institucional 

Silvia Hunold Lara e Nauber 
Gavski da Silva 

Acústica e sociedade: sons, rúidos e seus impactos na 
vida social e na saúde dos indivíduos 

Stelamaris Rolla Bertoli 

Violência, justiça criminal e segurança pública: desafios 
de políticas públicas, democracia e direitos humanos 

Frederico de Almeida 

Perdas e desperdícios de alimentos: contribuição da 
tecnologia pós-colheita e um olhar para o futuro 

Juliana Aparecida Fracarolli 

Mulheres e Esporte Larissa Rafaela Galatti 
Sustentabilidade financeira de corpos artísticos Cinthia Pinheiro Alireti 
A cidade em disputa  José Marcos Pinho da Cunha 

 
 

Quadro 4.33. Fóruns Permanentes - 2019 
Título Docentes Organizador(es) 
Vozes vegetais: Diversidade, Contradomesticação, 

Feminismos e Histórias da Floresta 
Joana Cabral de Oliveira 
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Título Docentes Organizador(es) 
O Desastre da Mina Córrego do Feião (MG): universidade 

e a sociedade em busca de soluções 
Jefferson de Lima Picanço 

Terras Indígenas e Interesses Nacionais Camila Dias 

Gestão do Esporte: a Lei de Incentivo em foco Leandro Carlos Mazzei 

Ameaças à democracia e a atualidade dos direitos 

humanos 
Sávio Cavalcante 

Cidades Inclusivas e Sustentáveis: ensino e práticas 

profissionais 

Ana Maria R de Goes 

Monteiro 

Clima e Saúde Eliana Cotta de Faria 

Educação como bem público Ana Maria Carneiro 

Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável 

(HIDS) 
Marco Aurélio Pinheiro Lima 

Formação para a Segurança: Entre Conhecimento e Ação Susana Durão 

Um horizonte pós catástrofes: caminhos para o bem viver 

no Brasil extrativista 
Eduardo Barros Mariutti 

Longevidade e Qualidade de Vida Kátia Stancato 

A Universidade como Laboratório para Cidades 

Inteligentes e Humanas 
Bárbara Teruel 

Sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, é 

possível? 

Ana Clara da Fonseca Leitão 

Duran 

Cuidados paliativos pediátricos: avanços e desafios Maira Deguer Misko 

Governança para a Sustentabilidade Maria Ester Dal Poz 

 
 

Quadro 4.34. Fóruns Permanentes - 2020 
Título Docentes Organizador(es) 
Ciclo de Formação de Professores Débora Mazza e Carlos Eduardo 

Miranda 
Mal-estar na cidade: diversidade, violência e saúde 
mental 

Kelly Cristina Brandão da Silva 
e Lauro Baldini 

Florestan Fernandes 100 anos (1920-2020): Reflexões 
Democráticas sobre as Mudanças Sociais no Brasil 

Mário Medeiros e Mariana 
Chaguri 

Amazônia em Transe: Estratégias, Impactos e 
Impasses para o Século 21 Humberto Miranda 
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Título Docentes Organizador(es) 
Desafios da notícia no século XXI – democracia, fake 
news e divulgação científica Raquel Gomes e Rodrigo Godoi 

Refúgio e migrações: desafios contemporâneos Ana Carolina Maciel Isadora 
Lins França 

Educação superior: diversidade, inovação e desafios 
da permanência 

Regina Facchini e Ana Maria 
Almeida 

Raça, gênero e classe na justiça brasileira Frederico de Almeida e Sidelia 
Silva 

Novas Tecnologias e Judicialização na Saúde no 
Brasil 

Alessandra Roscani e Daniela 
Fernanda dos Santos Alves 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e 
Agroecologia: desafios para a agenda global 
contemporânea 

Vanilde Esquerdo e Josely 
Rimoli 

Imunizações e saúde pública: sucessos, desafios e 
perspectivas 

Maria do Carmo Ferreira e 
Rodrigo Nogueira Angerami 

Estratégias para a Inteligência Artificial: os desafios 
do desenvolvimento técnico-científico, de governança 
e de políticas públicas. 

Diego Vincetin e Romis Attux 

Cultura Tradicional Caiçara: Memória, Resistência e 
Luta pela sobrevivência no interior e entorno do 
Território Caiçara da Juréia, litoral sul de São Paulo. 

Guilherme do Val Toledo Prado 
Ana Maria de Campos 

Ano Internacional do Som - 2020 Stelamaris Rolla 

Cidades criativas: um novo modelo de 

desenvolvimento para o futuro das cidades? 
Sidney Piochi Bernardini 

 
 

Quadro 4.35. Fóruns Permanentes em números 
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Figura 4.12. Registros dos Fóruns Permanentes  

Fonte: acervo da PROEC 
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4.17. Ginásio Multidisciplinar da Unicamp 

 

Apresentação 

O Ginásio Multidisciplinar da UNICAMP – GMU, abriga diversos eventos esportivos. 

Sua infraestrutura tem disposição técnica para rede informatizada e permite conexão 

sem fio com a internet. 

Nas diversas áreas das arquibancadas a capacidade oficial ultrapassa 3.000 lugares, 

complementada por outras pequenas áreas para o público, além de 250 lugares nas 

Tribunas de Honra. 

O GMU ainda dispõe de duas Salas de Apoio de aproximadamente 33 m² cada, áreas 

de circulação e Camarins; dois conjuntos de sanitários masculino, feminino, familiar e 

para pessoas com deficiência, além do Ambulatório do Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência – SAMU. 

A equipe do GMU é coordenada pelo servidor Herivelton Fabiano Zanotto e 

composta pelos servidores: Anaisa de Oliveira Pinto, Ricardo da Silva, Rita de Cassia 

Cardozo de Lima e Romildo Bernardino da Silva. 

 

Objetivo 

O Ginásio Multidisciplinar da Unicamp (GMU) tem por objetivo oferecer espaços 

para as práticas de ensino, pesquisa e extensão, sejam elas esportivas ou não, sediando 

ainda os eventos institucionais de maior expressão junto à universidade, como o PIBIC, 

ONHB, SIMTEC, entre outros. 

 

Ocupação dos espaços do GMU 

Faculdade de Educação Física (atividades de ensino - graduação/pós-graduação e 

extensão) 

• Mezaninos: 647 atividades 

• Palco: 542 atividades 

• Quadra poliesportiva: 595 atividades 

Total: 1784 atividades 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 231 

 

Instituto de Artes (atividades de graduação/pós graduação e extensão) 

• Palco: 178 atividades 

• Salas Multiusos: 27 atividades 

Total: 205 atividades 

 

Investimentos principais em infraestrutura e equipamentos 

• Par de Placares Eletrônicos com cronômetros: R$ 19.499,00 

• Cadeira de arbitragem voley: R$ 2.999,00 

• 14 Espaldares: R$ 12.888,00 

• 02 Bebedouros com tripla saídas e refrigeração: R$ 3.464,00 

 

Receitas provenientes de eventos realizados no GMU  

O Convênio Funcamp 77/90, Correntista 04 se refere ao GMU e contempla: 

• 07/11/17: R$500,00 – Liga das Atléticas/resp. Harian Braga (beneficiário da 

reserva) 

• 13/12/2017: R$ 3.191,91 - Colégio Axis Mundi Ltda (beneficiário da reserva) 

  

Conselho Gestor do GMU 

A Universidade Estadual de Campinas estabeleceu, por meio da Deliberação CAD-

A-02/2016, publicada no DOE de 13/12/2016, a Política Institucional de utilização do 

Ginásio Multidisciplinar da Unicamp – GMU, bem como a criação do Conselho Gestor do 

GMU, subordinado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, ao qual 

compete deliberar sobre as demandas de uso das dependências do Ginásio 

Multidisciplinar, assim como outras providências, como: 

I - Definir prioridades de uso, procedimentos e rotinas voltadas à organização das 

atividades de ensino, pesquisa e extensão realizadas nas dependências do Ginásio; 

II - Elaborar e implementar ações de divulgação das atividades desenvolvidas no Ginásio, 

no contexto desta Política; 

III - Propor parcerias e convênios com entidades e instituições que envolvam o uso das 

dependências do GMU; 

IV - Realizar estudos relacionados ao planejamento de médio e longo prazo do uso do 

Ginásio, buscando identificar demandas e propondo formas de organizá-las; 

V - Mediar eventuais conflitos que surjam em decorrência do uso do GMU. 

 

Composição do Conselho Gestor do GMU 

 I - Presidente: Pró-Reitor de Extensão e Cultura, ou seu representante; 

II - Coordenador da Diretoria de Cultura; 

III - Diretor ou Coordenador de Extensão da Faculdade de Educação Física; 
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IV - Diretor ou Coordenador de Extensão do Instituto de Artes; 

V - Diretor ou Coordenador de Extensão da Faculdade de Ciências Aplicadas ou Docente 

do curso de Ciências do Esporte, indicado pelo Diretor; 

VI - Presidente da Liga das Atléticas da Unicamp   

O Link para a consulta do conselho gestor pode ser acessado em: 

https://www.dcult.proec.unicamp.br/congmu_sobre  

 

Projetos  

Enquanto espaço de apoio, o GMU viabiliza a execução de projetos institucionais como 

“Dança Circular”, “Dança do Ventre”, “Grupo Meandros”, “Histórias da Onça”, etc... 

 

Resultados quantitativos (Gestão 2017-2021) 

• 1062 atividades esportivas realizadas na quadra poliesportiva;  

• 2915 atividades esportivas e não esportivas realizadas nos espaços de apoio 

(mezaninos, palco e salas multiusos); 

•  Realização de 03 edições do Programa Institucional de Bolas de Iniciação Científica 

(PIBIC); 

• Realização de 03 edições das Olimpíadas Nacional em História do Brasil (ONHB) 

• Realização de 01 edição do Simpósio de Profissionais da Unicamp (SIMTEC); 

• Realização de 01 edição do evento “O Grande Dia”, do Museu Exploratório de 

Ciências; 

• Realização de 01 edição da formatura do Colégio Rio Branco; 

• Realização de 01 edição de Prova de Habilidades para o Vestibular 

 

Melhorias da infraestrutura (Gestão 2017-2021) 

Aquisição e instalação de dois placares eletrônicos: 
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. Construção da cabine de audiovisual junto ao palco: 

 

 

. Ampliação do depósito do linóleo: 

 

 

. Instalação de grades na área dos painéis conversores de alta tensão: 
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. Aquisição e instalação de 14 espaldares nos locais de atividades físicas: 

 

 

Outras melhorias estruturais 

• Aquisição e instalação de suporte de projetor no palco; 

• Reforma dos banheiros do corredor dos camarins; 

• Aquisição e instalação de dois aparelhos de ar-condicionado para a sala do 

GMU ocupada pelo acervo do Museu de Artes Visuais; 

• Aquisição e instalação de dois aparelhos de ar-condicionado para a sala do 

GMU ocupada pela Diretoria de Comunicação da ProEC. 

 

Desafios vivenciados pela equipe do GMU  

Em outubro de 2019 o GMU foi requerido para ser transformado em restaurante 

universitário temporário, enquanto reformas estruturais exigidas por fiscalização seriam 

realizadas no Restaurante Universitário da Universidade. Adequações na estrutura e 

estudos de fluxo foram realizados para atender a demanda da Universidade, no entanto, 

diante das ações de suspensão de atividades presenciais, essa demanda foi abortada em 

abril de 2020. 

Em maio de 2020, iniciaram-se os preparativos do GMU para a realização de testes 

pilotos nos módulos de UTI que seriam utilizados no Hospital de Campanha de 

Campinas, com a possibilidade do próprio Ginásio ser o local de funcionamento dessa 

estrutura. Porém as negociações sobre a efetivação do Hospital de Campanha foram 

direcionadas para outra região da Cidade de Campinas, de acordo com poderes públicos. 

De qualquer forma, o processo de testes ocorreu com êxito e a Organização Não 

Governamental Expedicionários da Saúde que utilizou o GMU como sede por um 

período de aproximadamente um mês, foi deslocada para a sede designada pelo poder 

público. 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 235 

 Em fevereiro de 2021 para viabilizar a aplicação de prova de habilidades do 

vestibular 2021, o GMU foi adequado de acordo com os protocolos de segurança: 

 

  

  

 
 

Figura 4.13. Entrada com sinalização de solo, dispenser e cartaz; Arquibancadas demarcadas para o 
distanciamento de 1,5m; Pias lacradas para garantir o distanciamento; Bebedouro de boca lacrado, 

dispenser ao lado do bebedouro e sinalização de solo onde tem dispensers. 

  



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 236 

4.18. Museu de Artes Visuais da Unicamp 

 
 

Neste documento apresenta-se o relatório da gestão efetivada no Museu de Artes 

Visuais – MAV Unicamp no período referente à setembro de 2017 a abril de 2021. Trata-

se de apresentar as diretrizes técnica e administrativa adotadas, bem como formalizar 

de modo pontual e sistêmico os projetos e principais atividades realizadas, levantando 

deste conjunto total, dados considerados fundamentais para a boa continuidade dos 

trabalhos na próxima gestão. 

 

Vinculações do MAV no Organograma da Universidade: 

Com a formalização das mudanças desta gestão central da Unicamp ocorridas em 

2017 e pautadas pela Resolução GR-041/2017, de 12/07/2017, que vincula o MAV à 

criada Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – ProEC, o MAV Unicamp, deixa de ser 

vinculado à Reitoria e passa a ser vinculado à ProEC adensando assim, as atuações da 

Diretoria de Cultura – Dcult pertencentes ao organograma desta Pró-Reitoria.   

 

Constituição da Diretoria: 

A Diretoria do MAV é composta no período pela Profa. Dra. Sylvia Furegatti (IA), 

conjuntamente com a Profa. Dra. Iara Lis Schiavinatto (IA), nomeadas por designação 

publicada no Diário Oficial do Estado, datado de 28/08/2017 para início do trabalho em 

10/09/2017. Em março de 2019, para atender a outros projetos de pesquisa, deixa a 

Coordenação Associada da Direção do Museu a Profa. Dra. Iara Lis Schiavinatto que é 

então substituída, em julho deste mesmo ano, pelo Prof. Dr. Evandro Ziggiatti Monteiro 

(FEC) que permanece no cargo até o final desta atual gestão. 

 

Constituição da Equipe do Museu: 

Desde sua criação formal no organograma da Universidade o MAV contou com 

apenas um funcionário de nível técnico / administrativo, contratado por concurso 

público, em regime CLT. O funcionário Lucas de Magalhães Araujo deixa seu cargo para 

atuar em outra área profissional, em 28 de fevereiro de 2018. A partir deste problema, 

a Diretoria estabelece um plano de ação que permite tramitar junto à ProEC o ajuste 

desta vaga técnica administrativa para uma vaga de nível superior que recebe a 

funcionária Flávia Carneiro Leão, profissional de Organização de Arquivos, 
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originariamente lotada no CEDAE/IEL, que passa a atuar no Museu a partir de abril de 

2018, contribuindo de modo extremamente fundamental para o projeto proposto.  

Nestes meses de transição, acompanha o momento de estruturação da equipe do 

Museu, a cessão em tempo parcial do funcionário Fábio Sequeira, então lotado na DCult 

e o empréstimo em tempo parcial da funcionária, técnica em Museus, Ana Paula 

Andrade, lotada no IA. A funcionária Ana Paula permanece em atividades no MAV de 

fevereiro de 2018 a junho de 2020.  

Foram feitas várias tentativas de realocação de funcionários de outras unidades 

para constituir um corpo de funcionários que pudesse mais bem salvaguardar a própria 

memória do MAV. Ao todo, esta diretoria fez pelo menos 3 entrevistas com interessados 

que não tiveram liberação para ou não confirmaram seu relotamento. Durante o ano de 

2019 construímos uma vaga para estagiário técnico administrativo que não pode ser 

efetivada devido à chegada da pandemia.   

 

Constituição Física do Museu: 

Desde sua fundação o MAV contava com uma sala administrativa, localizada no 

Pavilhão do Ciclo Básico - PB e outra sala de acervo no último piso da Biblioteca Central 

- BCCL. Devido à ajustes no uso dos espaços da BCCL, entre março e abril de 2018, o 

acervo foi deslocado para outras 2 salas na BCCL, respectivamente no subsolo do prédio 

e no segundo piso. O espaço original, bem como condições de acondicionamento e 

segurança da sala no último piso já nos oferecia alguma preocupação. As novas salas 

ocupadas têm dimensões bastante limitantes e com o incremento de revisão e 

manutenção das peças do acervo, coordenado pelas funcionárias Flávia e Ana Paula, 

torna-se necessária a ampliação e nova divisão do acervo que passa então a contar com 

uma terceira sala localizada no Ginásio Multidisciplinar. O Museu conta com um projeto 

arquitetônico e passa agora pela fase de contratação dos demais serviços especializados 

de plantas e documentos que poderão constituir seu memorial descritivo para futura 

construção/reforma.  

 

Projeto de Gestão 2017-2021: 

A proposta de atuação para o MAV instituiu-se a partir do conceito de Museu 

Laboratório trabalhado por autores como Corrine Glesne (2012) e Claire Bishop (2011) 

adequado à vocação própria do Museu Universitário e das questões de reconfiguração 

da atuação dessa instituição na sociedade contemporânea. Por este modelo de 

operação e coadunado à própria configuração da ProEC, o MAV atuou, neste período, 

ampliando seu espectro de relações com agentes e instituições do entorno da 

Universidade, tanto quanto com a ampliação de sua visibilidade e significação no 

cotidiano do campus.  

Outro elemento importante que compôs o modelo operativo desta gestão foi a 

atenção dispensada à visibilidade de suas atividades e projeto de qualificação de seu 

acervo. 
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Nesta gestão o MAV pode atuar nas frentes de produção e reflexão sobre as Artes 

Visuais, combinando a pesquisa, salvaguarda e exposição de seu acervo de artes visuais 

tanto quanto convidando artistas visuais do cenário atual para projetos expositivos 

próprios.  

A falta de uma sede própria foi sempre sentida. Nesta gestão foi também 

preocupação e prioridade apoiada pela Reitoria. Em 2019 um estudo sobre o projeto 

iniciado de construção do prédio do Museu foi retomado, estudado e entendido como 

inviável. No início do ano de 2020 o MAV novo projeto de reforma e ampliação do prédio 

do antigo Banco Banespa, localizado no centro do campus, é formulado e aprovado para 

ser encaminhado. Dividem a autoria do projeto arquitetônico, os arquitetos e Profs. Drs. 

Evandro Ziggiatti Monteiro, Gabriela Celani e Claudio Lima.   

 

Regimento Interno, Conselho e Estatuto: 

O Regimento Interno do Museu, criado ainda em sua primeira gestão, foi atualizado 

neste período tendo em vista a ampliação da representação de seu Conselho 

Deliberativo/Comissão Executiva de modo que se permitisse maior penetração do MAV 

tanto em Unidades de Ensino variadas da Unicamp, quanto representações de 

instituições culturais externas à Universidade. Sua revisão ocorreu por meio de estudos 

realizados pela Diretoria e membros do Conselho dentre junho e agosto de 2019 e 

aguarda ação da Pró-Reitoria para efetivação de seu novo texto que além do Conselho 

atualiza as vinculações do Museu ao organograma da Unicamp. 

Já o Estatuto do MAV foi elaborado em outubro de 2020 e aprovado em reunião 

regular do Conselho em novembro deste mesmo ano. As reuniões ordinárias do 

Conselho ocorrem numa periodicidade média de 3 meses e são acompanhadas de 

gravação e ata.  

 

Processos de Institucionalização Museal: 

O MAV pode efetivar estudos, organizar e elaborar documentos para cumprir as 

exigências do primeiro estágio de cadastramento no Sistema Estadual dos Museus de 

São Paulo – SISEM, importante órgão vinculado à Secretaria do Estado da Cultura e 

Economia Criativa que dá suporte e sistematiza as instituições museológicas do Estado 

de modo a gerar maior visibilidade, compreensão de sua importância local e estadual, 

bem como promover atualização técnica e conceitual constante por meio de workshops, 

palestras e fóruns de discussão vinculados à células de representação regionalizada 

distribuídas pelo Estado.  

O cadastramento do MAV neste Sistema teve início logo em set.2017, mas só pode, 

de fato, avançar nas quase 100 perguntas técnicas demandadas pelo Sistema, no 

primeiro semestre (maio) de 2020. Em junho de 2020 foram resolvidas pendências finais 

que, encaminhadas, inseriram o MAV Unicamp no nível de “Instituição em processo de 

estruturação”.  
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A visita técnica presencial dos representantes do SISEM ao MAV, etapa 

consequente ao preenchimento do cadastro online, ainda não pode ocorrer devido à 

pandemia do coronavírus.  

Alguns documentos importantes para o bom funcionamento do Museu foram 

gerados a partir das demandas do Cadastro SISEM e valorizaram o modelo de operação 

em curso.  

São documentos tais como: 

1 – Política de Acervo;  

2 - Protocolo de Segurança e Acesso do MAV;  

3 – Estatuto do Museu. 

Além desta vinculação, outra participação efetiva que colaborou para o 

amadurecimento do trabalho cotidiano, tanto quanto para a visibilidade institucional foi 

a participação da Diretora do MAV como representante das Universidades Estaduais no 

Conselho do Sistema Estadual de Museus – COSISEM, na gestão do período de 2018-

2020. 

 

Parcerias de trabalho: 

Durante o período o MAV Unicamp contou com parcerias fundamentais para que 

pudesse desempenhar seu papel como agente promotor de projetos expositivos. Devido 

à ausência de espaço expositivo próprio, o MAV estabeleceu conexões internas e 

externas à Universidade que puderam garantir esta forma de atuação. Internamente o 

MAV contou com o apoio e abertura de agenda para seus projetos por parte da Galeria 

do Instituto de Artes – GAIA e o CIS Guanabara. Externamente, teve como seu parceiro 

o Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Nestes espaços culturais foram 

realizadas exposições, lançamento de publicação, workshops, além de atividades 

educativas e de mediação fundamentadas em projetos de Bolsa Auxílio Social e PAPI do 

SAE. A partir da atuação da Pró-Reitoria de Graduação – PRG foi possível explorar 

oportunidades de trabalho conjunto com artistas visitantes, tanto quanto promover 

ações artístico-culturais nas Calouradas de 2017, 2018, 2019 e 2020.  

Outra qualidade de parceria que se faz extremamente importante para o MAV se 

deu com o Arquivo Edgard Leuenroth - AEL, vinculado ao IFCH, que tem acondicionado 

em sua reserva técnica duas obras do Museu cujas dimensões e cuidados nos 

conduziram a solicitar um espaço melhor estruturado. São elas, o políptico de Vânia 

Mignone (doação referente ao ano de 2019) e “Olympia no Hospital” de Alex Flemming 

(comodato/empréstimo efetivado para mostra no evento “Campinas Decor 2018” 

realizado nas dependências da Fazenda Argentina.) 

De modo semelhante, solicitamos e fomos atendidos para que o MAC Campinas 

acondicionasse uma escultura de grande formato construída em módulos de madeira, 

de autoria de Marcelo Salum. Trata-se de uma das doações do artista derivadas da 

exposição realizada no MACC e com produção do MAV. 
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Até o final desta gestão será remetido um ofício para os representantes destas 

instituições/organismos MACC e AEL a fim de reestabelecer a memória desta 

colaboração com o MAV, bem como estimar possível translado, caso seja solicitado.  

 

Bolsas SAE 

A escassez de funcionários foi atenuada pela participação efetiva de alunos bolsistas 

que atuaram nos projetos do Museu ao longo deste tempo. Atualmente o MAV conta 

com três tipos de Projeto para Bolsas BAS que acomodam 5 alunos bolsistas, vinculados 

ao Museu pelo biênio 2020-2021. São eles: 

1 – Atividades do Museu de Artes Visuais; 

2 – Produção em Museus de Arte; 

3 – Preservação do Acervo do Museu de Artes Visuais da Unicamp. 

Ao longo de 2020, devido à pandemia do coronavírus o trabalho dos bolsistas foi 

retificado para adequar-se ao modo remoto e o grupo dedica-se à pesquisa fazendo 

levantamento de dados biográficos dos artistas constantes no acervo. Eles também 

participaram de um ciclo de aulas promovidos pelos Profs. Drs. Evandro Ziggiatti 

Monteiro, Sylvia Furegatti e pela funcionária Ms. Flávia Leão visando aprimoramento 

nas questões próprias aos museus, especialmente os de arte e de caráter universitário.  

  

Acervo 

O trabalho constante na readequação da acomodação das peças do acervo foi 

efetivado com maior folego e sistematização, nos segundos semestres dos anos de 2018 

e 2019. Este trabalho conduzido pelas funcionárias Ana Paula e Flávia pode mapear, 

identificar e readequar o acondicionamento de cerca de 60% do total das peças. A 

operação foi interrompida tanto devido à pandemia quanto pelo término do 

empréstimo da funcionária Ana Paula. Neste mês de janeiro/2021 tramita a contratação 

de um conservador para dar continuidade ao processo de higienização física, 

embalagens e atualização dos dados na planilha Excel do Museu. Além das 1300 peças 

identificadas no acervo, o MAV conta com uma coleção de Arte Correio que se aproxima 

de 300 exemplares ainda não devidamente cadastradas. 

No período, foram incorporadas doações importantes de trabalhos de artistas com 

quem o MAV realizou ações e projetos expositivos pontuais, tais como: Akiko Fujita; Alex 

Cerveny; Sergio Niculitcheff; Vânia Mignone; Marcelo Salum; Fernando de Tacca; Bené 

Fonteles e Fábio de Bittencourt.  

Neste mês de janeiro/2021 tramita os encaminhamentos para a formalização da 

doação de 37 peças de autoria de Fayga Ostrower, por meio da Fundação que dá nome 

à artista, assim como estabeleceu início de negociações para doação de peças da artista 

Maria Lídia Magliani, junto ao representante do Projeto que detém suas obras, sediado 

no Rio de Janeiro.  

O MAV estabeleceu também, em início de 2018, empréstimo da obra “Olympia no 

hospital” do artista Alex Flemming, com vistas à compra do trabalho. Algumas tentativas 
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foram feitas neste sentido, mas sem resultado positivo, o que levará esta Diretoria a 

retomar o contato com o artista para discutir a devolução da obra.  

Em janeiro 2020, depois de acompanhamentos telefônicos, carta expedida via 

correio e mensagens via e-mail, foi feita visita presencial ao ateliê de restauro de Celso 

Prado, em São Paulo, para a retirada da peça n. 48 – Série Jogos de Dados do artista 

Geraldo de Barros (05/março) restando, deste processo de trabalho de restauração 

estabelecido em gestão anterior do Museu, outro trabalho de grandes dimensões deste 

artista, ainda não restaurado/entregue de volta ao acervo do MAV.  

Durante este período a Diretoria do MAV promoveu revisão dos empréstimos de 

obras expostas de variados espaços da Universidade (Gabinete do Reitor, ProEC, BCCL, 

IA, etc) e retirou um conjunto de pinturas de Thomas Perina expostas, há anos, na BCCL, 

bem como retirou outra série de peças em pintura, desenho e cerâmica de vários 

autores, expostas em diversos espaços do IA. Alguns trabalhos expostos na reitoria 

(gabinete do reitor, antessala, sala da vice-reitora tiveram as peças substituídas por 

outras do acervo do MAV e do Gabinete de Estampas do IA. Com vistas a retroceder esta 

política de empréstimo, que não é ideal para nosso acervo uma vez que expõe as peças 

a situações de temperatura e interação pública sem os devidos controles, não mais 

foram concedidos pedidos de empréstimos que nos chegaram, em variadas situações, 

nestes anos. A exceção feita e até então mantida foi para o espaço da Reitoria.  

Neste período, o MAV teve de administrar dois acidentes ocorridos com peças do 

acervo. O primeiro deles, ocorrido anteriormente à esta gestão e o outro, durante nossa 

atuação. Na gestão anterior à esta, duas fotografias de autoria de Mauricius Farina 

intituladas: "Cachoeira/BA", 2011, 79 x 55,5cm e "Árvore", 2011; 79 x 55,5 cm foram 

danificadas durante forte chuva que alcançou uma parte da sala do acervo na BCCL. O 

artista foi contatado via e-mail em dezembro de 2019 pelo MAV a fim de que 

pudéssemos proceder a reimpressão das peças, mas não retornou ao nosso pedido. 

Assim, estes trabalhos seguem à espera desta retificação. O outro acidente ocorreu no 

empréstimo da escultura “Líquido”, 1984 de autoria de Marco do Valle mediante 

acondicionamento não apropriado feito pelo MAV e envolvendo a funcionária Ana 

Paula. Reconhecido o problema, tramitamos as bases para viabilizar a reconstituição da 

peça com a assessoria técnica de Ana Paula, o acompanhamento da tutora legal do 

acervo de Marco do Valle, Julyana Troya e demais prestadores de serviço.  

 

Projeto MAV online: 

A comunicação foi uma preocupação importante durante todo o período desta 

gestão. Em nome desse vetor de informação e visibilidade foram ativadas formas 

variadas de comunicação por parte do MAV que pudessem gerar reconhecimento 

institucional e publicização de suas atividades. Vídeos institucionais, produção de 

encartes, ensaios e demais material de pesquisa, bem como criação de perfis em 

plataformas digitais como o Facebook e o Instagram foram criados e tem sido 

gerenciados a partir dos eventos.  
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A parceria de trabalho com a Diretoria de Tecnologia e Informação - DTIC e Diretoria 

de Comunicação –DCOM, ambas vinculadas à ProEC, foi fundamental para a elaboração 

dessas produções. Em outubro de 2020, foi criada uma nova aba para o site do Museu 

de título: Publicações e nela apresentados materiais produzidos neste período, tanto 

quanto em períodos e gestões anteriores, cujos arquivos e trabalhos puderam ser 

recuperados e selecionados para acesso público.  

Cabe também ao Projeto MAV online importante passo no sentido de extroversão 

de seu acervo por meio da implantação da plataforma Tainacan, em processo, desde o 

segundo semestre de 2020 junto ao Laboratório de Inteligência de Redes, CAL UNB, na 

figura do Prof. Dr. Dalton Martins. O projeto encontra-se na fase de transferência dos 

dados textuais e das imagens existentes e estima-se que, nos próximos meses, todo o 

acervo possa ser conhecido por meio de seus metadados nesta plataforma que será 

disponibilizada no site do MAV. A expertise da funcionária Flávia Leão tem sido 

fundamental para o encaminhamento desse projeto. 

 

Atividades / Projetos realizados: 

O MAV concebeu e produziu vários projetos expositivos, seminários e webinários, 

workshops e palestras. Desse leque de atividades também participou e deu apoio a 

outras atividades vinculadas à projetos artístico-culturais promovidos pela Reitoria, pelo 

Instituto de Artes, pela Diretoria de Direitos Humanos; pela COMVEST e pela DCult. 

Junto desses órgãos, colaborou com a elaboração de editais, acompanhamento de 

projetos e publicação, participação na elaboração de seleções e mediação de 

apresentações.  

A listagem das principais atividades realizadas segue-se, por ordem cronológica:  

 

Exposição: Imagens Pretéritas: a poética na supervivência das fotografias órfãs. 
Curadoria de Fabiana Bruno (IFCH). Programa de Visibilidade das Pesquisas de 

Pós-Doutoramento na Unicamp. GAIA, novembro, 2017. 

 

Exposições simultâneas: Metáforas do Vazio: O Paraíso Tropical, de Rosana 
Paulino e Passado e Presente, a África e o Ocidente na coleção de Rogério 
Cerqueira. Projeto Colecionadores. Curadora: Juliana Bevilacqua (IFCH); 

Consultor externo: Roberto Conduru (UERJ). GAIA, março de 2017. 

 

Exposição e Vídeo Institucional: ANTESALA do MAV no Campinas Decor/ 2018. 

Container criado pela arquiteta Renata Marangoni (DCult) Fazenda Argentina, 22 

de abril a 16 de junho de 2018. 

 

Fóruns Permanentes Unicamp. Seminário: Domesticidades: modos de viver e 
ver = 03 de outubro de 2018. 
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Exposição: Ecos. Vânia Mignone. MACC 10 abril a 02 junnho de 2019. 

 

Workshop e Exposição: Fértil Baldio: dança sobre a terra arrasada. Marcelo 

Salum. MACC, 10 abr. a 02 jun. 2019. 

 

Exposição: ...transFIGURAções... Bené Fonteles. GAIA, 17 set. a 15 out. 2019. 

 

Projeção de Filme e Debate: "Cozinheiro do Tempo" seguida de debate com o 

artista Bené Fonteles. GAIA, 15 out. 2019. 

 

Entrevista: com o artista Bené Fonteles. Entrevistadores: prof. drs Christiano 

Tambascia, Antonio Carlos Amorim e Sylvia Furegatti. PROEC, 11 nov. 2019. 

 

II Congresso de Projetos de Apoio à Permanência de Estudantes de Graduação 

da Unicamp 

Participantes: 6 bolsistas SAE/BAS vinculados ao MAV. GMU, 21 e 22/10/2019. 

 

Palestra: Sobre maravilhosos erros e dificuldades. Palestrante: Vânia Mignone. 

Auditório do Instituto de Artes. 26 fevereiro 2019. Atividade do MAV na 

Calourada 2019. 

 

Intervenção artística no campus de Barão Geraldo com flâmulas com 

reproduções de obras da artista Vânia Mignone nos prédios do IA, IFCH, IMECC, 

CB, PB, RU, RS, FEEC, Sobrapar, AEL e Casa do Lago. Atividade do MAV na 

Calourada 2019. Atividade do MAV na Calourada 2020. 

 

Palestra e Workshop internacional: Um olhar para a produção artística a partir 

da noção da especificidade do lugar.  Artista convidado: Assi Meshullam (artista 

visual e professor da Universidade de Haifa) - Auditório da Casa do Lago, 28 de 

agosto 2019. 

 

Oficina de Xilogravura. Professores: Ana Paula Andrade e Alberto Rocha. GAIA, 

20 setembro de 2019. 

 

Curadoria e instalação de obras do acervo no gabinete da vice-reitoria. 

 

Exposição: Série dos Cachorros de Fábio de Bittencourt. Galeria de Arte do CIS 

Guanabara 

12/março a 23/dezembro de 2020. 
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Exposição: O legado do morcego morto – Fábio de Bittencourt. Curadoria: 

Fernando de Bittencourt 

Estante de Livros e Cadernos de Artista do DAP IA. 16/março a 01/maio de 2020. 

 

Intervenção artística no campus: Flâmulas do MAV – Calourada Unicamp 2020 

10 flâmulas (400 x 120 cm) instaladas em diferentes pontos do campus Zeferino 

Vaz a partir de detalhes das obras de Fabio de Bittencourt recebidas em doação 

para o Acervo do MAV (fev) Atividade do MAV na Calourada 2020. 

 

Apoio MAV para o Projeto Expositivo: retratos – vozes da diversidade. 

Tommaso Rada e Mauricio Oliveira.  janeiro a dezembro de 2020. Elaboração e 

supervisão de bolsas PAPI, apoio na montagem e manutenção dos trabalhos 

 

Palestra: Palestra online com o artista Guga Ferraz. Via google Meet. 18/junho. 

 

Exposição Virtual MAV Unicamp no CIS Guanabara. Visita comentada pela 

Exposição da Série de Cachorros de Fabio de Bittencourt na Galeria do CIS 

Guanabara disponibilizada via Canal Youtube da  

ProEC 

 

I Ciclo de Webinários MAV - Os desafios da curadoria na atualidade. 

Paletrantes: Prof. Dr. Igor Simões (31/ago); Yara Pina e Helô Sanvoy (22/set) e 

Ms. Milena Chiovatto (29/set). Via plataforma Google Meet Unicamp. 

 

Arte para Desconfinar. Coletânea Gráfica. Projeto apoiado pelo MAV. 

Elaboração e gerenciamento do Edital, Comissão de Habilitação, Seleção; 

Acompanhamento da produção gráfica da publicação, distribuição. Março a 

setembro. 2020. 

 

Concurso Fotográfico. Como eu vejo os direitos humanos. Projeto apoiado pelo 

MAV. Elaboração do Edital; Processo de Seleção; acompanhamento para a 

criação da Galeria Virtual e Divulgação.  

 

Festival Aberto de Arte e Cultura – CultuAr 2020 (DCult/PROEC) Projeto apoiado 

pelo MAV. Comissão de Organização. Julho a outubro de 2020. 

 

Criação da proposta e curadoria da “Célula expositiva do acervo do MAV no 

Teatro Laboratório 

do IA” como componente de Projeto Maior construído pelo IA para recursos da 

Lei Rouanet. Projeto apoiado pelo MAV. Outubro de 2020. 
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II Ciclo de Webinários MAV - Perspectivas museológicas em: conservação, 

documentação; arquitetura e entorno. Profa. Dra. Cecília Machado (01/12) e 

Profa. Dra. Ángeles Layuno Rosas (15/12). Via plataforma Google meet Unicamp. 

 

 

Atividades Previstas para o período de janeiro a abril de 2021: 

 

Serviço de Conservação do Acervo por profissional externo contratado – em 

tramitação (jan.2021) 

 

Revisar condições de finalização dos serviços de restauro do Sr. Celso Prado a fim 

de reintegrar a peça de Geraldo de Barros e ou determinar a continuidade das 

pesquisas feitas pelo restaurador para a entrega da peça (jan.2021)  

 

Ofício estabelecendo cotutela entre o MAV e os Institutos que possuem 

esculturas públicas da Unicamp – em construção (fev.2021) 

 

Tramitação das doações de trabalhos de Fayga Ostrower e Maria Lídia Magliani 

(fevereiro e março de 2021)  

 

Tramitação da devolução e ou negociação para incorporação da peça “Olympia” 

de Alex Flemming ao acervo (fevereiro a março de 2021) 

 

Restauração da peça “Líquido” de autoria de Marco do Valle, em acordo 

tramitado em junho/2020 com a funcionária Ana Paula Andrade e a ATU do IA. 

(março a abril de 2021) 

 

Coordenação do projeto e acompanhamento do Convênio em fase de tramitação 

entre Unicamp/PROEC e Banco Santander para a produção de painéis artísticos 

a serem instalados dentro da agência do banco no campus. (janeiro a fevereiro 

de 2021)  

 

Acompanhamento da formalização do novo Regimento Interno e Conselho do 

MAV (janeiro a abril de 2021) 

 

A partir do exposto, entende-se que esta gestão pode avançar várias frentes de 

atuação e renovação do MAV na Universidade revigorando seus vínculos com a própria 

estrutura universitária, tanto quanto com os agentes do cenário artístico nacional. As 

fragilidades sentidas e relatadas nesta travessia devem-se, fundamentalmente, às 

dificuldades pelas quais passou a Universidade no período, com a falta de novas 

contratações ou reposições. A despeito da crença de que foi possível efetivar bom 
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número de ações positivas entende-se que há muito trabalho por ser feito para que 

possamos garantir melhor futuro e reconhecimento ao Museu de Artes Visuais da 

Unicamp. 

A Direção do MAV é realizada pela Profa. Dra. Sylvia Helena Furegatti - (IA), o 

Diretor Associado é o Prof. Dr. Evandro Ziggiatti Monteiro - (FEC). O apoio 

administrativo é realizado pela servidora Flávia Carneiro Leão. 

 

O Conselho Deliberativo do MAV pode ser consultado no link: 

https://www.mav.unicamp.br/institucional, e atualmente é composto pelos seguintes 

membros:  

Profa. Dra. Sylvia Helena Furegatti – (Presidente) 

Prof. Dr. Gilberto Alexandre Sobrinho - (IA) 

Prof. Da. Antônio Carlos Amorim - (FE) 

Profa. Dra. Elena Brugioni - (IEL) 

Profa. Dra. Helena Altmann - (FEF) 

Prof. Dr. Christiano Tambascia - (IFCH) 

Profa. Dra. Maria Gabriela Caffarena Celani (FEC) 

Hideki Yoshimoto (SESC-Campinas) 

Prof. Dr. Evandro Ziggiatti Monteiro (FEC)  

 

Algumas Realizações do MAV em imagens 
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Projeto da Nova Sede do MAV 
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4.19. Museu Exploratório de Ciências 
 

 
 
Apresentação 

O Museu Exploratório de Ciências da Unicamp é uma entidade educativa, de difusão 

e de disseminação científica. Sua missão é estimular a curiosidade sobre o mundo e seus 

fenômenos, promovendo uma postura autônoma e criativa na busca do conhecimento 

científico.  

O Museu possui um espaço de exploração interativa permanente, organiza 

exposições para promover participação ativa dos visitantes e promove oficinas de cunho 

educacional envolvendo exploração e resolução de problemas. Essas oficinas 

apresentam o método científico na prática, incentivam os participantes a observarem o 

mundo ao seu redor, a apropriar-se do conhecimento e refletir sobre o mesmo. 

O Conselho Gestor do Museu Exploratório de Ciências foi estabelecido na 

Deliberaçao CONSU-A-029/2008, de 27 de maio de 2008.  A Lista de conselheiros é 

composta por: 

Ernesto Kemp - IFGW 

Everardo Magalhães Carneiro - IB 

Iara Schiavinatto - IA 

Júlio César Hadler - IFGW 

Marcelo Firer - IMECC 

Marcelo Moraes Guzzo - IFQWI 

Roberto Ricardo Panepucci - CTI - Renato Archer 

Vera Nisaka Solferini - IB 

 

O Link para acessar os componentes membros do Conselho está disponível no link: 

https://www.mc.unicamp.br/equipe  

 

Os investimentos na estrutura envolveram a reforma do Setor Administrativo (troca 

do telhado; troca de janelas; troca cabeamento estruturado e elétrica; pintura geral; 

instalação bebedouro alto volume; instalação porta de vidro entrada); Manutenção 

contínua da praça; Instalação Células Solares; Instalação de Ar-Condicionado 

Undersquare; Aquisição de Conteiner para Armazenamento de Ferramentas e Materiais 

(Estoque); e Aquisição de dois notebooks.  
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Quadro 4.36. Principais investimentos do Museu Exploratório de Ciências,  
no período 2017-2021 

 
 

 
 

 
Figura 4.14. Imagens do Museu Exploratório de Ciências 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 
 

 
Figura 4.15. Imagens do Museu Exploratório de Ciências 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 250 

 

 
Figura 4.16. Imagens do Museu Exploratório de Ciências 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 

 

O Alcance do Museu 

O processo de organização e documentação dos dados referente ao número de 

visitantes e entidades atendidas pelo Museu Exploratório de Ciências foi, e continua 

sendo, aprimorado.  

A qualidade e confiabilidade dos dados aumentou gradativamente graças ao 

esforço conjunto dos diretores, funcionários, estagiários, bolsistas e jovens aprendizes. 

Portanto, os valores referentes ao ano de 2017 não contam com a mesma qualidade das 

estatísticas subsequentes e devem ser analisados com discernimento. 

 

2017 

Público Total - 4.404 

 

2018 

Público Total - 13.103 

Público Exposição Dinos no IG - 5.541 

 

2019 

Público Total - 19.056 

Público Exposição Areais do Mundo - 3.232 

Público 1º Museus da Unicamp de Portas Abertas (MUPA) - 2.067 

 

2020 

Devido a pandemia, o Museu realizou atividades presenciais apenas entre 

janeiro e março. Entretanto, 2 semanas após o primeiro decreto de 

distanciamento social, o Museu Online teve sua estreia, dando continuidade ao 
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trabalho. Foram mais de 100 oficinas abertas ao público, lives e vídeos através 

do canal do Youtube do Museu.   

Público Museu Presencial - 1.661 

 Público Museu Online - 2.407 

 Visualizações no Youtube - 12.031 (Atualizado 17/01/2021) 

 

2021 

Em 2021 o Museu continua funcionando virtualmente e pretende ampliar o 

número de pessoas e escolas atendidas.  

 Público Total - 588 (Até o dia 05/03/2021) 

 

Buscando melhorar a qualidade do nosso atendimento nessa nova modalidade, 

criamos um formulário de avaliação para as oficinas.  

Obtivemos mais de 700 respostas voluntárias, que além de nos ajudarem no 

desenvolvimento das atividades permitiram visualizar o enorme alcance do Museu 

Online, representado no mapa a seguir. 

 

 

 
Figura 4.17. Mapa indicando a localização das pessoas que participaram de oficinas online e 

responderam ao questionário de avaliação. 
Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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Quadro 4.37. Engajamento em Redes Sociais e Youtube 

 Seguidores Abril Seguidores 
Março 

Instagram 
https://www.instagram.com/mcunicamp 1.178 3.909 

Facebook 
www.facebook.com/mcunicamp/ 8.908 9.839 

Twitter 
www.facebook.com/mcunicamp/ 2.534 3.052 

Youtube 
https://www.youtube.com/mcunicamp/  1.470 

 
 
Principais projetos 

 

Oficina Desafio 

A Oficina Desafio tem como objetivo estimular os estudantes a desenvolverem 

soluções criativas para problemas reais, utilizando conceitos aprendidos na escola e no 

cotidiano. Uma oficina ambulante, instalada em um caminhão equipado com diversas 

ferramentas e materiais. Os desafios são sempre problemas abertos, que permitem 

múltiplas soluções. 

Durante o período deste relatório, as oficinas vêm sofrendo uma reformulação. 

Novas oficinas itinerantes foram criadas (como será detalhado adiante), aplicadas em 

eventos como Fim de Semana no Museu e Férias do Museu e disponibilizadas na Oficina 

Desafio. O caminhão foi substituído por uma van, com equipamentos mais leves. Foram 

produzidas tendas portáteis transportadas pela van. 

 

Férias do Museu 

Lançado em 2008, é financiado pelo Grupo Gestor de Benefícios Sociais e voltado 

para os filhos de funcionários e estudantes da Unicamp. O programa, oferecido nos 

meses de janeiro e julho, atende a 4 diferentes faixas etárias, sempre com uma proposta 

científica diferente, associadas às exposições do Museu. 

 

Férias no Museu de Inverno de 2017  

Tema: Introdução à obra de Charles Darwin 
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O projeto “Férias no Museu Inverno 2017” foi desenhado para atender 200 

participantes entre crianças e jovens de 06 a 15 anos, filhos de funcionários e 

professores da UNICAMP.  

O tema de Darwin se combina com uma abordagem introduzida no último Férias no 

Museu que dá ênfase à exploração e à literatura científica. Do inglês scientific literacy, a 

literacia científica expressa uma habilidade de pensamento crítico e autônomo sobre 

ciência, suas descobertas e resultados. Isto inclui a capacidade de interpretar fatos e 

dados, de entender o processo científico, suas características, qualidades e limitações.  

Também expressa a capacidade de perceber como a ciência e o conhecimento 

científico podem nos ajudar a saber mais sobre o mundo e a tomar decisões do dia a dia. 

Alguns autores também traduzem como alfabetização científica. 

Os alunos tiveram a oportunidade de realizar atividades de exploração em campo, 

seguindo etapas de estudo do método científico. Também visitaram uma exposição 

sobre Darwin na Biblioteca Central, além do Museu de Zoologia no Instituto de Biologia 

e desenvolveram diversas atividades relacionadas ao tema 

 

 
Figura 4.18. Registro do projeto Férias no Museu 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
  

Férias no Museu de Verão de 2018 

Tema: O Mundo Pré-histórico 

O programa Férias no Museu em janeiro de 2018 apresentou oficinas e atividades 

relacionadas às geociências e à paleontologia. Esta seção traz o relato da experiência 

dos mediadores do programa durante as principais oficinas realizadas: uma exposição 

de miniaturas de animais pré-históricos, na qual foram abordados assuntos como as 

diferenças entre dinossauros e outros répteis e sua relação filogenética com as aves; 

uma mesa onde foram dispostos fósseis, e rochas, na qual abordou-se a história da vida 

na Terra, a partir da exposição das amostras; a montagem de uma linha do tempo, na 

qual foram afixados desenhos, feitos pelos participantes, de eventos importantes na 

história da Terra em ordem cronológica; uma oficina de escavação na qual modelos em 

MDF de animais pré-históricos foram escavados da areia, simulando o trabalho de um 

paleontólogo; e uma oficina de biomecânica que ligou conteúdos paleontológicos às 

tecnologias usadas na reconstrução de fósseis e na elaboração de jogos. Além disso, 

foram feitas visitas ao Globo que projeta imagens da Terra e outros planetas, situado na 

EMBRAPA a partir de um convênio do Museu com o CEPAGRI; bem como ao Instituto de 
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Geociências, onde foram apresentadas réplicas de esqueletos de animais pré-históricos 

e artefatos relacionados. 
 

Quadro 4.38. Faixa etária e número de participantes 
Faixa Etária Número de 

participantes 
6 a 8 anos 50 
8 a 9 anos 48 

10 a 12 anos 42 
12 a 13 anos 35 

 
 
 

 

 
Figura 4.18. Registros do projeto Férias no Museu 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 

Férias no Museu de Inverno de 2018 

Tema: Saúde e Ciência 

O programa Férias no Museu inverno em julho de 2018 apresentou oficinas e 

atividades relacionadas à Saúde e a Ciência, nas quais as crianças e adolescentes 

participaram de diversas oficinas lúdicas de Ciência e com a devida adaptação para cada 

faixa etária.  

Os participantes passaram por conceitos de química, biologia e temas da saúde e 

alimentação saudável, sempre com atividades que motivaram a participação ativa das 

crianças. Elas foram estimuladas a compartilhar seus conhecimentos e aprender um 

pouco mais sobre a ciência dos alimentos e como usá-la para cuidar bem da saúde. As 
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oficinas sobre alimentação saudável e hipertensão foram concebidas pelo Centro de 

Pesquisa em Obesidade e Comorbidades (OCRC). 

No dia do encerramento de cada turma, cada grupo mostrou para os pais e 

responsáveis presentes seus projetos elaborados nos dois dias de Férias no Museu. Além 

disso, puderam levar para casa a revista “Como eu faço para comer bem” do CEPID 

OCRC. 

O OCRC fez uma boa avaliação da experiência, considerando o projeto totalmente 

alinhado com sua proposta de disseminação de conhecimento, principalmente em se 

tratando de um público tão jovem. A partir da compreensão de como a ciência estuda e 

classifica os alimentos e seu papel, foi possível debater como modificar hábitos não 

saudáveis a partir da exposição das amostras; a montagem de uma linha do tempo, na 

qual foram afixados desenhos, feitos pelos participantes. 
 

Quadro 4.39. Faixa etária e número de participantes 
Faixa Etária Número de participantes 
7 e 8 anos 55 
9 e 10 anos 57 
11 e 12 anos 42 
13 a 15 anos 35 

 
  
Férias no Museu de Verão de 2019 
Tema: Astronomia e Astronáutica 

Dos planetas do sistema solar até o desenvolvimento de foguetes e módulos de 

pouso, as crianças participaram da investigação de diversos temas das ciências espaciais. 

Todas as oficinas estavam interligadas entre si e faziam parte de um contexto maior. 

Logo no início, era apresentada uma história e o desafio que devia ser cumprido durante 

os dois dias de atividades. 

A concepção das oficinas e atividades ficou a cargo de uma equipe de mediadores 

do Museu Exploratório de Ciências, composta pelos alunos de graduação em Física. O 

apoio técnico para montagem das oficinas e atividades, bem como a compra dos 

materiais, organização e gerenciamento dos participantes durante as oficinas e 

atividades ficou sob responsabilidade dos funcionários e monitores do Museu 

Exploratório de Ciências.  

Assim, além de servir como espaço para divulgação científica, esta edição do 

programa criou um ambiente propício para troca de experiências e formação de futuros 

professores preocupados com a transmissão dos conteúdos de astronomia e 

astronáutica. 

 
Quadro 4.40. Faixa etária e número de participantes 

Faixa Etária Número de 
Inscritos 

Número de 
Participantes 

12 a 14 anos 48 38 
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9 a 11 anos 56 35 
8 a 9 anos 46 40 
7 a 8 anos 52 35 

 
 

 
Figura 4.19. Registros do projeto Férias no Museu 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 

Férias no Museu de Inverno de 2019 

Tema: “Desvendando o invisível” 

Essa edição teve como tema norteador: “Desvendando o Invisível”. Ela abordou o 

modo como a Ciência estuda fenômenos que não são visíveis a olho nu, como o 

diagnóstico de doenças e a forma das proteínas. As crianças inscritas no programa 

fizeram experimentos práticos de coleta de dados através de instrumentos e análise dos 

mesmos. Além disso, nesta edição o “Férias no Museu” também levou as crianças para 

conhecer o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron - Centro Nacional de Pesquisa em 

Energia e Materiais - CNPEM. 

O tema central e a narrativa do programa estão diretamente ligados a pesquisas 

desenvolvidas neste centro e foi feita uma ponte entre pesquisas de ponta 

desenvolvidas por esses pesquisadores e o tema oferecido para as crianças. Em especial, 

foram abordadas as pesquisas que o centro realiza em torno da descoberta da forma e 

função de proteínas. Assim como em outras edições do Férias no Museu, todas as 

oficinas estavam interligadas entre si por uma narrativa. Logo no início, foi apresentada 

uma história e o desafio que devia ser cumprido durante os dois dias de atividades. 

A concepção das oficinas foi feita a partir de uma parceria entre pesquisadores do 

CCES e a equipe do Museu. Mediadores experientes também participaram da 

concepção. Ao todo oito pessoas realizaram o trabalho de concepção. O apoio técnico 
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para montagem das oficinas e atividades, bem como a compra dos materiais, 

organização e gerenciamento dos participantes durante as oficinas e atividades ficou 

sob responsabilidade dos funcionários e monitores do Museu Exploratório de Ciências.  

Ao todo, seis pessoas estiveram envolvidas nessa parte. 

Assim, o projeto Férias no Museu não apenas proporcionou para o público uma 

experiência em ciências em um formato lúdico, como também serviu de espaço para 

fomentar a pesquisa e difusão científica. Esta edição do programa criou um ambiente 

propício para troca de experiências, trazendo para as crianças uma abordagem “mão na 

massa” adaptada para elas de práticas científicas e sua aplicação no campo biológico e 

das ciências médicas. 

 
Quadro 4.41. Faixa etária e número de participantes 

Faixa Etária Número de 
Inscritos 

Número de 
Participantes 

12 a 14 anos 47 40 
9 a 11 anos 73 41 
8 a 9 anos 58 52 
7 a 8 anos 52 39 

 
 

 

 
Figura 4.20. Registros do projeto Férias no Museu 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 

Férias no Museu de Verão de 2020 

Tema: “Terra 2.0” 

Trata-se de pensar uma nova Terra para o futuro a partir da estaca zero, rompendo 

com os caminhos e tendências atuais. Isso implica na reformulação do modo como 
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pensamos sobre como viver na Terra - incluindo a organização e a exploração dos 

recursos naturais - para traçar novos rumos para o futuro. Nesta edição, o Férias 

explorou o Nexo Água-Alimentação-Energia, tal como apontado pela FAO - Food and 
Agriculture Organization das Nações Unidas. Tal Nexo envolve "Entender e gerenciar as 

complexas interações entre água, energia e alimentação" (FAO, 2014). O tema foi 

tratado partindo de pesquisas de fronteira desenvolvidas na Unicamp, que estão ligadas 

a questões das referidas interações. 

O tema principal se integrou com um segundo tema desenvolvido no Grande 

Desafio 2019: "Como garantir água limpa para a sua cidade?" Ele parte de um dos 17 

objetivos propostos pela UNICEF de desenvolvimento sustentável da Organização das 

Nações Unidas: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todos. 

 
Quadro 4.42. Faixa etária e número de participantes 

Faixa Etária Número de 
Inscritos 

Número de 
Participantes 

9 a 11 anos 45 39 
12 a 14 anos 41 36 

8 a 9 anos 45 35 
7 a 8 anos 39 33 

 
 
 
 

 
Figura 4.21. Registros do projeto Férias no Museu 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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Ciência e Arte nas Férias (CAF) 

Durante os meses de férias escolares de verão a Unicamp traz ao campus 

estudantes de escolas públicas de ensino médio da região de Campinas para um estágio 

em seus laboratórios. O Museu tem participado do CAF. 

 

CAF - Ciência e Arte na Férias 2017 

Este projeto foi inspirado no fato da Organização das Nações Unidas ter proclamado 

2015 o Ano Internacional da Luz. Esta decisão envolve um consórcio de vários 

organismos científicos e a UNESCO, e visa aumentar a consciência global sobre o papel 

vital desempenhado pela luz e suas tecnologias no mundo atual. É oportuno mencionar 

também que o prêmio Nobel em física de 2014 foi concedido aos pesquisadores que 

desenvolveram o led azul. Aproveitando este momento especial, surgiu a proposta de 

desenvolver uma exposição centrada na COR. Além de ser um tema diretamente 

relacionado com a LUZ, a COR é um assunto que atrai grande atenção e tem um caráter 

fortemente interdisciplinar, que serve de base para divulgar conceitos científicos de 

diferentes áreas. Nesse contexto, uma exposição foi montada no Museu Exploratório de 

Ciências da Unicamp, sendo inaugurada em agosto de 2015. A proposta para o CAF 2017 

é realizar uma visita guiada à exposição A COR DA LUZ, no Museu, e em seguida realizar 

uma oficina na qual diversos aspectos da cor e da luz serão analisados, como a mistura 

das cores em forma de luz ou em forma de pigmentos, a refração da luz nas bolhas de 

sabão e consequentes variações de cores em suas superfícies, disco de Newton, 

cromatografia, etc. 
 

 
Figura 4.22. Registros do projeto CAF 2017 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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CAF - Ciência e Arte na Férias 2018 

No CAF 2018 os participantes foram convidados a conhecer de forma mais profunda 

a praça Tempo-Espaço do Museu e, mais especificamente, os teodolitos. A atividade 

envolveu entender como esses instrumentos, combinados com conceitos de ângulos e 

trigonometria, podem ser usados para realizar medições de grandes distâncias ou 

alturas. 

Os participantes demonstraram grande interesse pela atividade e curiosidade pela 

aplicação prática dos conceitos de trigonometria que já haviam estudado na escola. A 

realização dessa oficina inaugurou e validou uma atividade que passará a ser oferecida 

aos alunos de Ensino Médio que visitam o Museu. 

Datas: 10, 17, 24 e 31 de janeiro/2018 - Quartas-feiras 

Mediadores: 4 por dia  

Alunos: 30 a 40 alunos por dia. 

 
 

           
 

 

 
Figura 4.23. Registros do projeto CAF 2018 
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Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 

 

CAFIN - Ciência e Arte na Férias 2018 

Uma das possíveis abordagens do método científico envolve a experimentação. 

Nela, o pesquisador parte de um problema e formula hipóteses relacionadas ao mesmo, 

prepara e executa experimentos para validar ou refutar suas hipóteses. O processo pode 

ser executado de forma cíclica, ou seja, a partir dos resultados de um experimento, as 

hipóteses e o experimento subsequente podem ser ajustados e/ou refinados até que se 

alcance o objetivo. A construção de protótipos simples de aviões, quando é feita com 

material acessível (e.g., papel, isopor, madeira leve etc.), é uma forma rápida, barata e 

acessível de preparar e executar experimentos, bem como uma metáfora interessante 

para se aprender princípios do método científico. A maioria das crianças está 

familiarizada com o tema no contexto de aviões de papel. Os desafios do experimento, 

bem como as possíveis hipóteses a serem criadas e testadas, são facilmente 

compreendidos por elas. A oficina permite a execução de vários ciclos de 

experimentação. Montar um avião de material à escolha que seja capaz de voar o mais 

distante possível e/ou que se mantenha o máximo de tempo no ar. 

Datas: 12 a 18/07/2018 

Mediadores: 4 por dia  

Alunos: 30 a 40 alunos por dia. 

 

 
Figura 4.24. Registros do projeto CAFIN 2018 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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Figura 4.25. Registros do projeto CAFIN 2018 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 

Fim de Semana no Museu 

Pelo menos uma vez por mês, o museu abre para a comunidade para o Fim de 

Semana no Museu. Nesse evento, além das exposições, são realizadas oficinas, com 

propostas sempre novas. O evento também funciona como um espaço experimental 

para a criação de novas oficinas por professores e pesquisadores da Unicamp, bem como 

membros do Museu e estagiários de licenciatura. 

2018 - 8 edições - público: 2.815 pessoas 

2019 - 6 edições - público: 3.150 pessoas 

 

Hack | Make | Explore - Numa era na qual o acesso a um imenso fluxo de informações 

é facilitado por novas tecnologias e novos modos de interação social, como promover a 

construção do conhecimento autônomo e crítico? 

O evento Hack|Make|Explore convidou os mais diversos agentes da sociedade para 

um amplo diálogo entre novas práticas e novas gerações, visando a proposta de uma 

agenda de inovação na construção do conhecimento. Contou com um público de 159 

pessoas no Ginásio Multidisciplinar da Unicamp. 
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Figura 4.26. Material de Divulgação do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 
Museus da Unicamp de Portas Abertas (MUPA) – 2019 

O evento foi uma ação coordenada de Museus, mas também Exposições, 

Laboratórios e Centros de Pesquisa da Unicamp que abriram durante um sábado, à toda 

a comunidade, com oficinas e atividades. O Museu Exploratório de Ciências coordenou 

a organização das 13 entidades participantes, as quais preencheram o sábado com mais 

de 15 atividades diferentes. Ao todo, o evento atraiu 2.067 participantes. 

 

 
Figura 4.27. Logotipo do Evento com Órgãos, Institutos e Centros de Pesquisa parceiros 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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Figura 4.28. Mapa com todas as atividades oferecidas no dia do evento. 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 
 

 
Figura 4.29. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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Figura 4.30. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 

Grande Desafio 

Lançado em 2008, trata-se de uma feira científica desenvolvida em torno de um 

tema anual, na qual equipes de até 6 estudantes do Ensino Fundamental ou Médio 

trabalham de forma cooperativa para resolver um problema envolvendo uma questão 

real e de interesse atual. 

Grande Desafio 2017 

A oitava edição do Grande Desafio teve como tema a seguinte pergunta: “Como 

viabilizar o turismo ecológico para idosos?”. Alinhado com o tema escolhido pelas 

Nações Unidas no mesmo ano, Turismo Sustentável, os alunos foram convidados a 

desenvolver um conjunto de equipamentos para auxiliar idosos a fazerem um percurso 

de turismo ecológico. 
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Figura 4.31. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
Grande Desafio 2018 

A nona edição do evento desafiou os participantes a projetar, construir e operar um 

sistema que permita a limpeza das ruas da cidade, com sustentabilidade e segurança. 

Alinhado ao evento International World Cleanup Day da organização Let's do it World 

(associada à ONU), que aconteceu no mesmo ano, os alunos apresentaram criativas e 

variadas traquitanas, como gostamos de chamar aqui no Museu, capazes de resolver o 

desafio.  
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Figura 4.32. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
Grande Desafio 2019  

Em sua décima edição, o Grande Desafio se debruçou sobre o problema da 

disponibilidade de água limpa para todos e convidou seus participantes a refletirem 

sobre a pergunta: "Como garantir água limpa para a sua cidade?”.  

Pela primeira vez os participantes puderam se inscrever em duas trilhas diferentes, 

a Exploratória e a Experimental. O problema em ambas as trilhas era o mesmo, mas o 

método de resolução diferente, a primeira estimulou o olhar para a comunidade do 

grupo e a pesquisa, enquanto o último a construção de protótipos capazes de vencer o 

desafio. 
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Figura 4.33. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
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A seguir um quadro resumo com estatísticas das últimas edições do Grande Desafio: 
 

Quadro 4.43. Dados das últimas edições do Grande Desafio 

Ano  Cidades Equipes Alunos Orientadores Participantes 

2017 8° 11 54 277 37 314 

2018 9° 7 42 230 40 270 

2019 10° 9 56 240 26 266 

 
 

Eventos Nacionais 

O Museu Exploratório de Ciências anualmente participa de edições de eventos 

Nacionais como: 

 

Semana Nacional de Museus - É uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de 

Museus, com duração de uma semana, que visa mobilizar os museus brasileiros a 

elaborarem programações especiais voltadas para um mesmo tema. E acontece no mês 

de maio de cada ano: 

 

2017 - 15ª SNM - Museus e histórias controversas: dizer o indizível em museus 

2018 - 16ª SNM - Museus como núcleos culturais: o futuro das tradições - público: 

121 pessoas 

2019 - 17ª SNM - Museus hiperconectados: novas abordagens, novos - público: 206 

pessoas 

2020 - 18ª SNM on line - Museus para a Igualdade: diversidade e inclusão - público: 

107 pessoas 

 

Primavera de Museus - É uma ação anual coordenada pelo Instituto Brasileiro de 

Museus, com duração de uma semana, que visa mobilizar os museus brasileiros a 

elaborarem programações especiais voltadas para um mesmo tema, o qual é escolhido 

pelo próprio Ibram. E acontece no mês de setembro de cada ano. 

 

2017 - 11ª - Museus e suas memórias  

2018 - 12ª - Celebrando a Educação em Museus - público: 534 pessoas 

2019 - 13ª - Museus por dentro, por dentro dos museus - público: 508 pessoas 

2020 online - 14ª - Mundo digital: museus em transformação - público: 163 pessoas 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia- SNCT - Conta com a colaboração de vários 

setores da sociedade como secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, 

instituições de pesquisa, instituições de ensino em todos os níveis (fundamental, médio 

e superior), sociedades científicas, empresas privadas de base tecnológica. Tem o 

objetivo de aproximar a Ciência e a Tecnologia da população, por meio de eventos que 
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congregam instituições de todo o País em torno de atividades de divulgação científica. 

E acontece no mês de outubro de cada ano. 

 

2017 14ª SNCT - A Matemática está em tudo. 

2018 15ª SNCT - Ciência para redução das desigualdades - público: 386 pessoas 

2019 16ª SNCT - Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento 

sustentável - público: 225 pessoas 

2020 on line - Inteligência Artificial: A Nova Fronteira da Ciência Brasileira - 

público: 99 pessoas 

 

O Museu Exploratório de Ciências também recebeu convites para participar de 

eventos Municipais e de Instituições e Programas da Unicamp como: 

 

Semana da Educação de Campinas - é um projeto do programa Educação, da Fundação 

FEAC que pretende mobilizar a sociedade para o debate sobre os diversos temas da 

educação e que os mesmos resultem em ações que contribuam para uma educação 

pública cada vez melhor em Campinas. 

Público: 286 pessoas. 

 

 
Figura 4.34 Material promocional do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 
Simpósio de Profissionais da UNICAMP - SIMTEC - Simpósio de Profissionais da Unicamp 

– é um evento organizado por funcionários da Universidade Estadual de Campinas, 

integrantes das diversas carreiras, com o intuito de expor trabalhos e ações 

institucionais, desenvolvidas pelos componentes do quadro funcional durante as 

atividades diárias na instituição:  
 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 271 

 

 
Figura 4.35. Registro do evento 

Fonte: Museu Exploratório de Ciências 
 
 
Manutenção e criação de novos itens expositivos na Praça Tempo e Espaço 

● Pêndulos  

Os pêndulos não emitem som como no projeto original e as hastes estavam 

tortas. As hastes foram desentortadas e os sistemas engraxados. Para o sistema 
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de som, foi substituído o sistema original pelo Arduino e toda a parte elétrica 

refeita. 

 

 
 
Além disso foram instalados dois novos pêndulos com massas diferentes (um 

disco de alumínio e um disco de latão), pois através deles os mediadores poderão 

demonstrar que o período de oscilação não depende da massa. 

 

 
 

● Onda mecânica (Piscina de onda) 

A piscina de onda sempre teve problemas de vazamento e nunca apresentou seu 

funcionamento por completo. A ideia principal da piscina era girar uma manivela 

que criava uma onda na água e o visitante observava o comportamento desta, 

ou seja, o seu deslocamento em função do tempo.  

Devido a todos esses problemas foi feita a remoção dos vidros e montagem de 

um novo sistema, mas agora utilizando uma onda mecânica, neste caso a 

manutenção do item expositivo reduziu muito comparado com a piscina. 

Aumentando a quantidade de conceitos envolvidos, podemos estudar ondas 
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longitudinais e transversais, inversão de fase devido à extremidade fixa e ondas 

estacionárias.  

O projeto consiste em dois cabos de aço com bastões de aço fixos 

perpendicularmente ao cabo, com esferas vermelhas de resinas nas pontas. 

Quando o visitante empurra a esfera na extremidade cria uma onda transversal. 

Na parte inferior possui uma mola onde podemos demonstrar a propagação de 

onda longitudinal. 

 

    
 

● Teodolito  

Existiam apenas dois teodolitos e não funcionavam, existia também quatro 

lunetas com as lentes quebradas, as lunetas que foram colocadas não podem 

ficaram expostas ao ambiente aberto. Portanto resolvemos transformar quatro 

lunetas em teodolitos.  

Desenvolvemos todos os adesivos de medida angular, tanto o horizontal quanto 

o vertical, todos os sistemas mecânicos foram refeitos e lubrificados. Desta 

forma através dos teodolitos poderiam medir distâncias horizontais e verticais.  

Com o funcionamento do teodolito foram desenvolvidas duas atividades para a 
utilização do mesmo. Estas atividades foram utilizadas na semana do museu e na 
oficina de ciência e matemática. 
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● Analemas (Gnomon)  

Foi feito um estudo da praça e do Gnomon, utilizamos do programa Shadows 

(https://www.shadowspro.com/en/download-shadows.html) para simular os 

analemas e os solstícios, pegamos a planta de engenharia da praça no CAD e 

fizemos a triangulação, com isso marcamos no chão da praça os solstícios e o 

equinócio. Desta forma, qualquer visitante através da sombra do gnomon 

poderá descobrir que horas são e qual época do ano está. 
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● Placas de sinalização  

Todas as placas de sinalização e explicação dos itens expositivos foram refeitas, 

impressas e coladas. O texto explicativo passou por uma revisão conceitual. 
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Parceria com CEPIDs 

Resultados Parceria Museu Exploratório de Ciências Unicamp e Centros de 

Pesquisa, Inovação e Difusão-CEPID/Centro de Pesquisa em Engenharia e Ciências 

Computacionais-CCES. 

 

Apresentação 

A parceria foi iniciada em 2018 e tem se concretizado na forma de interação entre 

pesquisadores do CCES e a equipe do Museu, na concepção, implementação e aplicação 

de oficinas para a comunidade. A meta principal envolve levar para a comunidade em 

geral, em linguagem apropriada, pesquisas e métodos desenvolvidos pelo CCES. 

Em particular destacam-se o evento Férias de Inverno 2019 e a criação de oficinas que 
passaram a fazer parte do cardápio de oficinas do Museu. 
 
Férias de Inverno 2019 - Desvendando o Invisível 

Parceria Museu Exploratório de Ciência com o CEPID CCES 

 Um dos tripés mais importantes da ciência é a sua divulgação, mas nem sempre é 

trivial a “tradução” da linguagem dos cientistas para a população.  

Nós do Museu possuímos vasta experiência e uma equipe multidisciplinar que possibilita 

a “tradução” da pesquisa científica em oficinas, na qual o aluno será inserido neste 

universo e sairá com o conhecimento e a experimentação sobre determinado assunto 

de pesquisa. 

O desafio foi elaborar uma oficina que o aluno consiga entender o que é uma 

proteína, qual a sua função e principalmente como conseguimos observá-la.  

Na primeira fase queríamos ter um objeto que se aproximasse de uma ligação de 

carbono e possuísse grau de liberdade rotacional, para que o aluno fosse capaz de 
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montar uma molécula complexa. Partimos da ideia de construir esse objeto com a 

impressora 3D, com isso utilizamos um software de modelamento 3D 

(https://www.tinkercad.com) e imprimimos em ABS. 

No protótipo 1 fizemos o teste de encaixe entre as peças, pois tem que ser 

resistente para suportar o encaixar e desencaixar, ao mesmo tempo fosse capaz de 

rotacionar com pouco atrito 

 

 

 

Protótipo 1: Modelo 3D Protótipo 1: Peça impressa em ABS 

 
No protótipo 2 começamos a melhorar o formato para ficar mais próximo das 

moléculas simuladas como uma alfa-hélice.  

 

  

Protótipo 2: Modelo 3D Protótipo 2: Peça impressa em ABS 

 
 

No protótipo 3 observamos que o livre grau de liberdade rotacional iria aumentar 

muito a dificuldade do aluno conseguir se aproximar da molécula real, já que as 

possibilidades em cada encaixe se tornaria quase infinito. Desta forma desenvolvemos 

um sistema de catraca que fixasse um número finito de rotação, que no caso de 

protótipo 3 era de 40 graus, desta forma ele tem 9 possibilidades em 360 graus.  
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Protótipo 3: Modelo 3D Protótipo 3: Peça impressa em ABS 

 
No protótipo 4 melhoramos esteticamente o formato das peças para ficarem mais 

parecidas com as simuladas. 

 

  

Pedaço da molécula simulada Protótipo 4: Peça impressa em ABS 

 
Nosso segundo desafio seria fazer o aluno entender como somos capazes de 

visualizar algo tão pequeno.  

Primeiro queríamos que eles imaginassem objetos tridimensionais através de 

sombras, pois essa é uma das formas utilizadas em difração de raios-x.  

 

 
 

Criamos alguns objetos tridimensionais na impressora 3D, utilizamos um 

retroprojetor e projetamos as sombras no anteparo, desta forma os alunos teriam que 

imaginar como seria o objeto. 
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Objeto 3D sendo projetado Objeto impresso em ABS 

  
 
 
 
 
 

  

Foto da oficina: projetando sombra Foto da oficina: adivinhando o objeto 

 
 

Nosso terceiro desafio seria fazer o aluno entender que para observar a sombra de 

objetos tão pequenos quanto uma molécula seria necessária usar outros comprimentos 

de onda da luz, desta forma montamos uma oficina que eles montavam circuitos 

utilizando kits de eletrônica para entender e observar a existência de outros 

comprimentos de onda da luz que não são visíveis.  

 

 

Sombra do objeto 3D 
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Espectro da onda eletromagnética Circuitos 

  

  

Circuito para medir a intensidade da luz 
visível 

Circuito para medir a intensidade da luz 
infravermelho 

  

  

Oficina montando circuitos Oficina montando circuitos 

 
 

A próxima tarefa depois montar o circuito era criar um desenho através das 

intensidades observadas no projetor, simulando detectores matriciais. Através dos 

valores indicados eles desenhavam a sombra formada. 
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Oficina montando circuitos Oficina montando circuitos 

 
Para concluir tudo isso eles foram visitar o LNLS para entender como é possível gerar 

uma luz invisível e pequena o suficiente que fosse capaz de fazer uma sombra de uma 

proteína. Após a visita era entregue para eles lá no laboratório o desenho da sombra da 

molécula e retornando para o museu teria que construí-la utilizando o modelo 3D 

comentado no início, e gerar o antídoto para o veneno.  
  

  

Visita ao LNLS Sombra da proteína 

  

  

Oficina: Obtendo a molécula Oficina: Obtendo a molécula 

 
E por fim descobriram o antídoto que se encaixava perfeitamente na molécula. 
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Realizações Online 

A seguir são listadas realizações do Museu online. 

 

Realizações: 

● Edições de Oficinas Online: 62 

○ 3x - A evolução de Avis papyrus   

○ 3x - A história de um fóssil: colocando a mão na massa 

○ 2x - A história de um fóssil: da boca pra fora 

○ 8x - Criando (construindo) super-aviões de papel 

○ 2x - Maker de Aviões 

○ 3x - EcoEsfera (construindo uma) 

○ 5x - Foguete de Cartolina   

○ 7x - Máquinas que Aprendem - IA (Júnior/Adolescente) 

○ 3x - Maker de Aplicativos (Programação) 

○ 2x - Mesozoico: a era dos dinossauros 

○ 2x - Minicurso Filmes e fósseis 

○ 6x - Mundo dos Bloquinhos 

○ 2x - Origamis Pré-históricos 

○ 2x - Presos no gelo 

○ 2x - Pterodactylus papyrus 

○ 1x - Simulando Máquinas Voadoras 

○ 3x - Simulando Micro-organismos e o Equilíbrio da Vida 

○ 6x - Zombie Venom   

● Vídeos: 4 

○ Encontrando ordem neste mundo imprevisível 

○ Plantas e a promessa da cura 

○ Primeiros ensaios na sua cozinha 

○ Hack Make Explore 

● Lives de Entrevista: 9 

○ 22/07 - Treinando desde a infância para ser piloto de Airbus - Rodolfo Kim 

○ 30/07 - Pesquisa em ciência aeronáutica - William Wolf 

○ 20/08 - A história secreta das plantas pré-históricas - Isabel Cortez 
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○ 21/08 - Sobre tempo e fósseis - Carolina Zabini 

○ 10/09 - A vida secreta dos medicamentos - Taís Galvão 

○ 22/10 - Tornando-se Expert em Inteligência Artificial - Esther Colombini 

○ 11/11 - Dinos do Brasil - Luiz Eduardo Anelli 

○ 13/11 - Exposição Tempo Profundo (1) - Carolina Zabini/equipe 

○ 20/11 - Exposição tempo Profundo (2) - Carolina Zabini/equipe 

● Lives Mão na Massa: 11 

○ BOIDS - Simulando Pássaros com Robôs 

○ Explorando o Mundo Microscópico da Ecoesfera 

○ Fazenda de Musgos 

○ Granada - Uma explosão de curiosidades 

○ Hovercraft – construindo um aerobarco 

○ Mármore - uma arte metamórfica? 

○ O Desafio do Feijão 

○ O Mundo Brilhante da Mica 

○ O que se esconde na água parada? 

○ Prevendo a trajetória de foguetes 

○ Simulando Foguetes 

Criações 

A seguir são listadas criações do Museu em termos de oficinas e software. 

● Acervo Oficinas Presenciais: 14 

○ Areias do Mundo 

○ Micromundos 

○ Lançamento de Foguetes 

○ Aviões de Papel (*) 

○ Aviões com material alternativo (*) 

○ Aterrissagem Interplanetária 

○ A Descoberta de um Fóssil 

○ Laboratório de Dinossauros 

○ Zombie Venom (*) 

○ Simulando o equilíbrio da vida 

○ Criando o seu Herbário 

○ A Viagem pelo Globo e Suas Eras 

○ Proteínas e Sombras 

○ Aprendizagem de Máquina 

● Oficinas Online Criadas (3 adaptadas): 25 

○ A evolução de Avis papyrus 

○ A história de um fóssil: colocando a mão na massa 

○ A história de um fóssil: da boca pra fora 

○ Aviões de Papel (*) 

○ Aviões com material alternativo (*) 
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○ EcoEsfera (construindo uma) 

○ Foguete de Cartolina 

○ Prevendo a trajetória de foguetes 

○ Hovercraft – construindo um aerobarco 

○ Aprendizagem de Máquina Virtual 

○ Aprendizagem de Máquina Virtual Júnior 

○ Maker de Aplicativos (Programação) 

○ Mesozoico: a era dos dinossauros 

○ Mundo dos Bloquinhos 

○ Origamis pré-históricos 

○ Presos no gelo 

○ Pterodactylus papyrus 

○ Simulando Micro-organismos e o Equilíbrio da Vida 

○ Simulando Máquinas Voadoras 

○ Simulando Foguetes 

○ Zombie Venom  (*) 

○ BOIDS - Simulando Pássaros com Robôs 

○ Explorando o Mundo Microscópico da Ecoesfera 

○ Fazenda de Musgos 

○ O que se esconde na água parada? 

● Acervo de Oficinas Online com Implementação de Software: 7 simuladores + 2 

aplicativos 

○ Jogo resolução de casos 

■ Zombie Health (3 versões) 

■ Zombie Venom 

○ Simuladores 

■ Simulação em espaço celular 

■ Equilíbrio Ecológico (2 versões) 

■ Foguetes 

■ Boids (em construção) 

■ Difusão de fluidos (em construção) 

○ Aplicativos 

■ Grande Desafio 2019 

■ Grande Desafio 2020 (parceria com o CCES) 
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5. Diretoria de Comunicação 
 

 
 

 

Com o intuito de tornar conhecidos novos e antigos projetos de extensão e cultura 

desenvolvidos na Universidade, bem como as ações promovidas pela ProEC, foi criada, 

em 2017, a Diretoria de Comunicação. Desde então, a Diretoria atua na produção e 

divulgação de textos e materiais audiovisuais, sendo responsável pelo conteúdo 

noticioso do site e pelas redes sociais da ProEC, no Facebook, Instagram, Youtube e 

Twitter, além de alimentar o Portal da Unicamp e veículos de imprensa.  

Entre seus projetos destacam-se o Extensão 48 e o OcupaExtensão. O primeiro, 

trata-se de uma série de vídeo reportagens, cobrindo todas as áreas do conhecimento, 

sobre ações de extensão desenvolvidas pelas unidades de ensino e pesquisa. Dando voz 

aos diferentes atores envolvidos, o projeto tem como objetivo evidenciar o poder 

transformador do diálogo entre universidade e sociedade. De um lado, vemos o impacto 

dessas ações nas comunidades e populações afetadas. De outro, entendemos sua 

importância enquanto instrumento de ensino, influenciador de agenda de pesquisa e 

elemento ativo na fundamentação de políticas públicas. Como desdobramento, o 

OcupaExtensão gerou três vídeos-documentário focados na capacidade de reintegração 

social promovida pela extensão universitária. As ações documentadas envolveram o 

trabalho de estudantes e professores da Unicamp com moradores de rua, população 

carcerária e trabalhadores sem terra. A publicação de cada vídeo foi acompanhada de 

texto e fotos, e amplamente divulgada nas redes sociais. Além da circulação interna, os 

vídeos ganharam transmissão na TV Câmara, Net TV e Vivo TV. Estabelecemos um 

convênio com a Câmara Municipal de Campinas que permitiu nossa divulgação de forma 

mais ampla na comunidade externa. 

A pandemia trouxe novos desafios à Diretoria, assim como para toda a 

Universidade. Além das questões técnicas associadas a necessidade ao trabalho remoto, 

as ações de extensão regulares da Universidade foram, em um primeiro momento, 

paralisadas. Por outro lado, grupos de pesquisa, laboratórios e unidades estavam 

trabalhando para ajudar a sociedade a lidar com a crise. A Diretoria voltou-se para esses 

grupos e registrou iniciativas interdisciplinares que colocavam a Universidade a serviço 

da sociedade.  
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Os projetos da Diretoria de Cultura também demandaram forte atuação da 

comunicação, seja em sua organização em formato virtual, seja na divulgação dos 

eventos propostos, que incluíram exposições de artes visuais, oficinas culturais e 

festivais. 

A Diretoria contribuiu ainda com o Programa UniversIDADE, especialmente em seu 

primeiro momento de atividades online; realizou o lançamento virtual da 1ª Edição da 

Revista Internacional de Extensão da Unicamp e promoveu o Encontro Internacional de 

Direitos Humanos do Grupo de Universidades de Montevidéu. 

O trabalho da DCom ganhou destaque em eventos internacionais das áreas de 

comunicação e divulgação científica, tendo apresentado trabalhos nos congressos: 

8°Congreso de Investigación en Comunicación e Información Digital, realizado na 

Espanha, em outubro de 2019; XVI edição do Congreso da Rede de Popularização da 

Ciência e da Tecnologia na América Latina e no Caribe (RedPOP), realizado no Panamá 

em abril de 2019 con el lema “¡Vive la Ciencia!”; e VII Simpósio Internacional de 

Comunicação, realizado virtualmente a partir da Turquia, em outubro de 2020. Além 

dessas participações o trabalho de comunicação da Diretoria foi convidado a participar 

da Conferência Europeia em Mídia, Comunicação e Audiovisual, realizado em julho de 

2020 no Reino Unido (o qual teve de declinar) e da 23a Conferência Internacional em 

Comunicação e Estudos de Mídia, que será realizado remotamente desde a Áustria, em 

julho de 2021 (no qual a diretoria já está inscrita).  

A Diretoria de Comunicação da ProEC vive em constante desenvolvimento, 

adaptando suas ações a um mundo em mudança. Ela baseia sua prática na certeza de 

que a comunicação é fundamental para o engajamento entre universidade e sociedade, 

e de que dessa relação depende o fortalecimento de ambas. 

 

Extensão 48  

35 vídeos publicados 

A página eletrônica do Extensão 48 está acessível em 

https://www.proec.unicamp.br/extensao48 e os vídeos estão disponiveis com acesso 

público no canal da ProEC no YouTube 

https://www.youtube.com/channel/UCJ6C8SnKVME8ig84MYNwq8g Atualmente são 

1280 inscritos no canal e os vídeos contabilizam mais de 60 mil acessos. 

• IA/ Prefeitura Municipal de Campinas  

Projeto Primeira Nota (22/03/2018) 

• FCM  

Projeto: Cooperação médica Brasil-Angola (22/03/2018) 

• IEL/FCM 

Projeto: Centro de convivência de afásicos. (17/04/2018). 
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• FCA (Limeira 

Projeto: Colmeia-Cursinho pré-vestibular da FCA (04/05/2018) 

• FCF  

Projeto: Uso racional de medicamentos (15/05/2018) 

• FT (Limeira) 

Projeto: ECOEDU AMBIENTAL (23/05/2018) 

• FOP (Piracicaba) 

 Projeto do Centro de Pesquisa e Atendimento Odontológico para Crianças Especiais 

(Cepae) (15/06/2018) 

• FEF 

Projeto Humaniza:  A inclusão pela Dança (03/07/2018) 

• I MECC 

Projeto Astrolab: Um dia para ver os astros (05/07/2018) 

• IB  

 Projeto: Diversidade vegetal em foco (20/07/2018) 

• IFGW 

Projeto: Física nas férias (10/08/2018) 

• IFCH 

Projeto:  Olimpíada Nacional em História do Brasil (24/08/2018) 

• Fenf 

Projeto: Biossegurança na Prestação nos Serviços de Grupo de Manicures e Podólogos 

da Faculdade de Enfermagem (01/10/2018) 

• IEL  

Projeto: Atlas Bilíngue Guarani-Português para a formação de crianças da Escola 

Estadual Indígena Txeru Ba ‘e’ Kua-I e da Escola Nhembo `E´ Á Porã (30/10/2018) 

• IQ    

Projeto: Simpequinho: Química além dos cadernos (21/11/2018) 

• FEQ 

Projeto:  Educação Tutorial em Engenharia Química para escolas públicas 

(06/12/2018) 

• FCA – Limeira 

Projeto Cine Vagalume: O cinema como indutor da educação (21/12/2018) 

• FCM 
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Projeto Epilepsia na Escola (22/03/2019) 

• IB/IQ 

Projeto especial: “Imunologia brasileira” Imunoterapia no tratamento do Câncer 

(14/04/2019) 

• FE 

  Projeto Educativo de Integração Social (PEIS) (26/04/2019) 

• IC  

Projeto: A Inteligência Artificial na luta contra “Alzheimer” (03/06/2019) 

• IFCH   

Projeto: Cartilha bilíngue karib-português para o povo Kalapalo (material didático) 

(8/06/2019) 

• IC/FCM 

Projeto: Diagnóstico Automatizado de Parasitos Intestinais (Dapi) (18/07/2019) 

• IMECC  

Projeto especial: Unicamp sedia premiação da OBMEP Olimpíada   Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas (01/08/2019) 

• FCM/FEEC 

Projeto: Inteligência Artificial e Melanoma (22/08/2019) 

• IEL  

Projeto: Revitalização de línguas indígenas no Estado de SãoPaulo (03/09/2019) 

• FT   

Projeto: Computação criativa (04/10/2019)  

• FE  

Projeto de Educação de jovens e adultos para os trabalhadores terceirizados da 

Unicamp (EJA Coletivo) (01/11/2019) 

• FEAGRI   

Projeto de Integração e desenvolvimento agrícola através dos canais curtos de 

alimentação (Coletivo de produtoras “Elizabeth Teixeira (01/11/2019) 

• FEA  

Projeto: Capacitação no Processamento de Alimentos (28/11/2019) 

• FEF   

Projeto de desenvolvimento integral da Faculdade de Educação Física da Unicamp 

(28/11/2019) 
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• ProEC/DCom  

 COVID-19/Extensão 48 A Pró-reitoria de Extensão e Cultura (ProEC lançou 

recentemente a série Extensão 48 – COVID-19. A série busca mostrar o processo de 

construção da ciência, com suas dúvidas e descobertas.  

• COVID-19 - Libras + Captions (05/05/2020) 

• COVID- 19 - Força Tarefa da Unicamp desenvolve reagentes nacionas para 

realização de testes (03/06/2020) 

• COVID-19; as contribuições da Unicamp para o enfrentamento da pandemia 

pelos povos indígenas (03/07/2020) 

 

 

 

 
Figura 5.1. Registros do projeto Extensão 48 

Fonte: acervo PROEC 
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VÍDEOS INSTITUCIONAIS PRODUZIDOS PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO/PROEC 

NO PERÍODO 2018 A 2021 

140 vídeos institucionais 

Para ter acesso a esse material consulte o link: 
 https://www.youtube.com/channel/UCJ6C8SnKVME8ig84MYNwq8g 
 

• Vídeos de divulgação  

Programa UniversIdade (4) 

14º Festivalde Corais 

EXTECAMP 

Editais PEX  

Projeto Funciona Cultura 

Prêmio de Extensão 

Outubro Rosa 

Projeto Otras Latinoamericas 

Aqui tem extensão 

Pesquisas 

Divulgação ProEC 

Feira Latino Americana de Universidades 

Cursinhos pré vestibular na Unicamp 

Campus voluntário 

• Vídeos Exposições 

MAV (3) 

MAV e Geociências 

Bienal Internacional de Arte NAIF 

Fóruns Permanente (30) 

Projetos Sociais 

• Entrevistas 

Ações Culturais 
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Extensão na Universidade 

• Palestras 

5 vídeos da série Políticas de Extensão 

• Vídeos Especiais 

Vídeo comemorativo da 10ª ONHB 

• Vídeos da calourada 2018 a 2021 

• Recepção e intercâmbio 

• Museu Exploratório de Ciências 

• Documentários - Projeto Estratégico CGU / COPEI - OcupaExtensão”   

Vila Paula 

Largo do Pará 

Vidas isoladas  

• Seminário Extensão e Cultura (7 palestras) 

• Projeto CSHub  

• Projeto REVERBERANDO (3 vídeos concuidos) 

• Projeto COVID-19 (3 vídeos publicados) em andamento 
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6. Diretoria de Tecnologias de Informação e Comunicação 
 

 
 

 
A Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação-DTIC foi criada na 

reestruturação organizacional da ProEC em 2017. A premissa utilizada para a formação 

da DTIC foi a junção dos profissionais de informática que atuavam espalhados nos 

órgãos da antiga PREAC junto à equipe de TIC que atuava a serviço da Extecamp. Com 

isso o grupo reforçado não mais atenderia somente à Escola de Extensão mas sim, a toda 

ProEC e seus órgãos. De forma geral houve um ganho de desempenho das atividades 

desenvolvidas pela equipe de informática pela atuação mais independente e 

abrangente, com menos interferência direta dos usuários da Extecamp. 

Ações realizadas no triênio 2017-2021 

 

Ações DTic/ProEC atual gestão 

1 - Desenvolvimento de sistema integrado de sites e Eventos ProEC 

(implementação sites) 

■ ProEC 

■ Dcult 

■ DProj 

■ Dcom 

■ Fóruns 

■ MAV 

■ Casa do lago 

■ CDC 

■ Programa UniversIDADE 

■ Cescon 

■ Projeto Rondon 

■ ITCP 

■ Conex 

■ Conext 

■ Extecamp 

■ Cis Guanabara 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 293 

■ Concult 

■ Museu Exploratório de Ciências 

■ Guia Cultura 

■ CCE 

 

2 Desenvolvimento do SAPE - Sistema de avaliação de propostas de Extensão – 

Ferramenta de apoio à avaliação de propostas de ações de extensão enviadas 

pelas unidades de ensino e pesquisa. 

 

3 Integração sistema Extecamp com Google Classroom – importante ação de 

melhoria para facilitar o funcionamento dos cursos EAD integrando o 

gerenciamento de alunos com o aplicativo Classroom. 

 

4 Sistema de Upload de documentos de inscritos em cursos de extensão – 

manutenção no sistema de gerenciamento de cursos da Extecamp, 

possibilitando o envio de documentação por meio digital, pelos alunos de 

extensão. 

 

5 Integração de dados com a DAC – Implantação de uma interface que possibilitou 

a utilização de dados do sistema de informação da Diretoria Acadêmica para o 

sistema de gerenciamento de alunos da Extecamp e vice versa. 

 

6 BAE - Banco de Ações de Extensão – Implantação de um banco de dados que será 

alimentado pelas unidades de ensino e pesquisa, sobre todas as ações de 

extensão da Unicamp. Esse repositório fica disponível, para consultas, a 

comunidade interna e externa à Unicamp. 

 

7 Novo módulo de e-mails do sistema da Extecamp.  

 

8 Nova intranet DCult – Implantação da intranet da Diretoria de Cultura 

melhorando a comunicação e consequente integração de todos os servidores 

dessa diretoria. 

 

9 Implantação de modalidade de cursos de extensão de oferecimento contínuo – 

melhoramento do sistema de gestão de cursos por meio da implantação do 

módulo cursos contínuos, acarretando uma nova modalidade de oferecimento 

com cursos de curta duração, aumentando a abrangência na comunidade. 

 

10 Implantação de recurso de cobrança por cartões de crédito. 

 

11 Implantação de certificados digitais com assinaturas digitais. 
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12 Implantação de novos 6 tipos de cursos em substituição às especializações – A 

criação dos cursos Lato Sensu pagos, acarretou na extinção da nomenclatura 

cursos de especialização modalidade extensão, sendo substituídos por 5 novas 

nomenclaturas. 

 

13 Implantação de sistema para cursos Lato Sensu – adequação do sistema de 

gerenciamento de cursos para suportar a modalidade de cursos de pós 

graduação Lato Sensu, aprovado pelo CONSU, com a possibilidade de serem 

pagos. 

 

14 Implantação do GLPI - Sistema de chamados de serviços. 

 

15 4196 atendimentos pelo GLP. 

 

16 Integração de dados com CGU para uso no BI Unicamp – A CGU está 

desenvolvendo uma base de dados central visando disponibilizar o acesso de 

diversas informações com cruzamento de atributos de diversas dimensões 

(Business Intelligence). Todas as bases de dados institucionais deverão integrar-

se à base da CGU. 

 

17 Migração de todos os servidores e serviços para nuvem Unicamp com 

desativação do datacenter e nobreak. 

 

18 Implantação de rede dados e telefonia única ProEC. 

 

19 Implantação de domínio de rede Microsoft AD único ProEC. 

 

20 Renovação de ativos de rede (AP’s, switches, etc). 

 

21 Implementação de solução de impressão Unicamp. 

 

22 Implementação de solução de antivírus único ProEC - Kaspersky com gestão 

centralizada. 

 

23 Implantação de recurso de taxa de extensão entre Funcamp e Extecamp. 

 

24 Implantação de nova ficha de inscrição para cursos de extensão. 

 

25 Implantação de novo sistema de avaliação de cursos de extensão. 
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26 Implantação e gestão de sistema de sites CGU - A DTIC desenvolveu um sistema 

de integração hierárquica de sites para atender aos órgãos da Pró-reitoria. A CGU 

conheceu e se interessou pela solução, solicitando à ProEC a utilização desse 

produto.  

 

27 Gestão de website PRPG - apoio à PRPG na gestão dos sites da Pró reitoria. 

 

28 Implantação e gestão de site www.ftcovid.unicamp.br 

 

29 Hospedagem e gestão de site ajude.unicamp.br 

 

30 Recuperação e hospedagem de site antigo dos fóruns. 

 

31 Implantação de acesso remoto aos sistemas Extecamp para uso durante 

pandemia COVID-19. 

 

32 Implantação de recurso de upload em lote de notas e frequências de alunos nos 

sistemas Extecamp. 

 

33 Migração de contas de e-mail para Gsuit Unicamp. 

 

 

Algumas dificuldades foram enfrentadas pela equipe de TIC no quadriênio 2017-

2021 

1 – A continuidade do funcionamento da DTIC junto ao espaço físico da Extecamp trouxe 

algumas dificuldades logo na implantação da Diretoria, tendo em vista que a DTIC 

passou a atender a demanda de toda a Pró-Reitoria e não apenas as demandas da 

Extecamp. 

2 – A não composição adequada da equipe, em número e perfil de profissionais, para o 

atendimento às demandas da Diretoria. 

3 – O envelhecimento do sistema de gerenciamento de cursos da Extecamp, é hoje, um 

dos maiores entraves para implantação de novos módulos e funcionalidades, 

transformando-o em uma “colcha de retalhos”. Essa realidade afeta a velocidade e a 

confiabilidade das ações corretivas e de aperfeiçoamento no atual sistema. 

4 – A pandemia que acometeu o país no ano passado, trouxe, por um lado a dificuldade 

do distanciamento, por outro permitiu um ótimo desempenho da equipe atuando 

remotamente. 

5 – A nuvem da Unicamp propiciou a eliminação do data Center da DTIC, eliminando 

uma grande preocupação com a manutenção dos servidores “no ar”. Porém outras 

demandas surgiram, desde os testes para a migração dos sistemas e atualmente para a 

manutenção das máquinas na nuvem. 
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6 – No ano passado e início deste ano a DTIC, com uma equipe demasiadamente enxuta 

e aquém do backlog de solicitações, perdeu três profissionais, um por falecimento e dois 

por demissão. O falecimento do diretor abalou muito a equipe que além de um 

profissional competente tecnicamente, fazia um ótimo papel na gestão de pessoas, 

estabilizando a equipe. 
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7. Diretoria Administrativa 
 

Com o início do ciclo da nova gestão no ano de 2017, foi proposta a criação da 

Diretoria Administrativa, cuja missão foi a de prover suporte administrativo ao Pró-

Reitor, seus assessores, diretores de Cultura e de Extensão bem como aos servidores da 

ProEC, por meio da organização e comunicação de informações pertinentes, necessárias 

e relevantes quanto aos assuntos referentes a Recursos Humanos, Expediente, 

Patrimônio, solicitações de Compras e Serviços, Orçamento, Finanças e Convênios. 

Criada a Diretoria Administrativa, um dos grandes desafios foi abarca o 

conhecimento, a princípio mínimo, de todos os assuntos pertinentes a administração 

pública para atendimento dos trabalhos necessários e desenvolvimento dos projetos e 

assuntos quanto ao andamento da Pró-Reitoria, tendo em vista a expectativa de 

centralização dos assuntos administrativos para que os demais órgãos focassem nos 

objetivos pertinentes a cada um. 

Com a centralização, o gerenciamento passou a ser do todo e não mais realizado 

pelas partes. Em relação ao orçamento, foi proposto às Diretorias de Cultura e de 

Extensão, que ambas apresentassem, anualmente, planilha contendo projetos, previsão 

das despesas necessárias para a manutenção dos trabalhos e investimentos de seus 

órgãos. 

Dessa forma, foi possível planejar e elaborar um orçamento adequado, requerendo 

recursos mais próximos da realidade da ProEC junto aos órgãos competentes, que 

resultou na apropriação de mais R$707.000,00, no exercício de 2018, além do 

orçamento já aprovado na casa de R$ 300.000,00, tornando a Pró-Reitoria mais 

autônoma e apoiadora de inúmeras ações de extensão e culturais solicitadas por 

docentes dos Institutos e Faculdades da Universidade. 

Contudo, dada toda a agitação orçamentária e financeira, uma das grandes 

frustações, foi a ausência de recursos humanos insuficientes para atender a todas as 

demandas com maior agilidade pela presente diretoria e a carência de um sistema para 

melhor gerir com maior eficácia os assuntos orçamentários e financeiros. 

Abaixo, apresenta-se os valores orçamentários anuais transferidos à ProEC, bem 

como os valores das despesas realizadas anualmente, e ainda os recursos com a 

Funcamp, fruto de acordo ocorrido com a Escola de Extensão. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 298 

Quadro 7.1. Valores orçamentários anuais 
ORÇAMENTO 

Conta Local 300  Conta Local 301  Montante por Exercício 

Entrada 2017 R$       110.563,68  Entrada 2017 R$            119.907,42  2017 R$           230.471,10 

Entrada 2018 R$       845.554,65  Entrada 2018 R$            240.321,69  2018 R$        1.085.876,34 

Entrada 2019 R$       276.157,79  Entrada 2019 R$            571.292,01  2019 R$           847.449,80 

Entrada 2020 R$       292.864,10  Entrada 2020 R$            412.125,00  2020 R$           704.989,10 

Entrada 2021 R$         88.454,79  Entrada 2021 R$            200.011,00  2021 R$           288.465,79 

        

TOTAL ENTRADAS R$   1.613.595,01  TOTAL ENTRADAS R$        1.543.657,12  2017 - 2021 R$        3.157.252,13 

        

Conta Local 300  Conta Local 301  Montante por Exercício 

Despesas 2017 -R$        75.027,70  Despesas 2017 -R$              35.339,34  2017 -R$           110.367,04 

Despesas 2018 -R$      208.279,90  Despesas 2018 -R$              68.641,34  2018 -R$           276.921,24 

Despesas 2019 -R$      277.073,18  Despesas 2019 -R$           125.775,89  2019 -R$           402.849,07 

Despesas 2020 -R$      222.709,15  Despesas 2020 -R$              50.588,24  2020 -R$           273.297,39 

Despesas 2021 -R$        50.941,18  Despesas 2021 -R$                3.763,66  2021 -R$             54.704,84 

        

TOTAL DESPESAS -R$      834.031,11  TOTAL DESPESAS -R$           284.108,47  2017 - 2021 -R$       1.118.139,58 

 
 
 

Quadro 7.2. Valores extra orçamentários anuais 
Funcamp 

Saldo 2016 R$   155.000,00    

Entrada 2017 R$   176.262,63  Despesas 2017 -R$ 127.688,81 
Entrada 2018 R$   179.964,27  Despesas 2018 -R$ 165.790,46 
Entrada 2019 R$   179.105,39  Despesas 2019 -R$ 152.101,24 
Entrada 2020 R$   114.362,46  Despesas 2020 -R$ 250.759,41 
Entrada 2021 R$     13.316,35  Despesas 2021 -R$       7.519,67 

     

Total Entradas R$   818.011,10  Total Despesas -R$ 703.859,59 
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Anexo 1 – Guia do Prêmio ProEC de Extensão Universitária 
Esse documento tem como objetivo trazer um direcionamento para o Prêmio Proec de 

Extensão Universitária criado pela Deliberação CONSU-A-006/2019, de 26/03/2019. Aqui são 
elencados princípios norteadores para o Prêmio. 

O Objetivo do Prêmio é reconhecer a dedicação e contribuição dos docentes da Unicamp 
para a extensão universitária como interação dialógica e transformadora entre a Universidade 
e os demais setores da sociedade. 

Às unidades de ensino e pesquisa ficou a responsabilidade de selecionar o docente 
contemplado de acordo com seu entendimento da sua contribuição do mesmo para as ações de 
extensão para a unidade, universidade e sociedade como um todo. 

 
I. INFORMAÇÕES BÁSICAS 

O Prêmio Proec de Extensão Universitária será concedido anualmente aos docentes ativos 
integrantes do Quadro Docente da Unicamp, na Carreira Magistério Superior (MS), Magistério 
Tecnológico Superior (MTS) e Magistério Artístico (MA), dos regimes RDIDP. 

O docente só pode ser contemplado uma vez pelo prêmio, pois se entende que o prêmio 
se refere a contribuição total do docente a extensão da Unicamp. 

Os docentes contemplados receberão um diploma e uma pecúnia equivalente a 1 (um) 
salário base do nível MS-6 em RDIDP. 

Cada unidade deverá divulgar internamente os prazos e os critérios, realizar a seleção e 
encaminhar para Proec o nome do docente contemplado. 

Cada unidade de Ensino e Pesquisa tem um único prêmio por ano.  
 

II. PROCESSO DE INDICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
Os critérios de apresentação das candidaturas são de responsabilidade da unidade de 

Ensino e Pesquisa. Segundo a deliberação CONSU-A-006/2019, o processo de indicação segue 
os seguintes passos: 

1. A unidade de Ensino e Pesquisa define os critérios de apresentação das candidaturas 
ao Prêmio. A unidade fica responsável pela definição da forma da indicação do 
docente, por exemplo, se o docente deve manifestar interesse em receber o prêmio 
ou se é indicado pelos pares. Ainda, deve estabelecer quais documentos devem ser 
apresentados e o responsável pela apresentação (ex. relatórios de atividade e 
projetos, produção decorrente da extensão, avaliações feitas com o setor da 
sociedade parceiro das ações de extensão, lista das ações realizadas, etc.) 

2. A comissão de extensão da unidade gera uma lista com um parecer de possíveis 
agraciados levando em consideração os critérios da Deliberação em seu artigo 7º., 
além de uma lista de possíveis membros para compor a comissão de especialistas.  

3. A Congregação da unidade, com base nos critérios estabelecidos na deliberação 
CONSU-A-006/2019, julga o mérito da lista dos candidatos ao prêmio. 

4. A própria Congregação constitui Comissão de Especialistas para emitir parecer de 
mérito dos candidatos inscritos. A Congregação tem a liberdade para definir a 
Comissão que tenha a melhor capacidade de avaliar suas ações de extensão, porém 
sugere-se que essa comissão conte com especialistas externos a universidade.  

5. A Comissão de Especialistas avaliará a lista dos candidatos ao prêmio e fará parecer 
de mérito que deve conter os critérios usados para avaliar os candidatos, um 
ranqueamento e ordenação dos candidatos e o nome de 1 (um) candidato indicado 
ao prêmio. A Comissão pode decidir por não indicar candidato ao prêmio naquele 
ano. A Comissão de especialistas deve considerar a contribuição do docente nas 
diferentes ações de extensão (artigo 7º) para a interação entre a Unicamp e os 
diversos setores da sociedade, os impactos sociais gerados e sua efetividade, por 
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meio de critérios estabelecidos pela própria Comissão (alguns critérios e diretrizes são 
sugeridos a seguir). 

6. Congregação da unidade aprova o parecer da Comissão de Especialistas. 
7. Durante o mês de setembro de cada ano, a direção da unidade de Ensino e Pesquisa 

encaminha para ciência do Pró-reitor de Extensão e Cultura o resultado do trabalho 
da Comissão de Especialista. 

8. Em setembro de cada ano, o Pró-reitor de Extensão e Cultura encaminha a lista dos 
agraciados ao Magnífico Reitor da Unicamp, por meio da Secretaria Geral. 

9. O Reitor da Unicamp, em Sessão extraordinária do Conselho Universitário, atribui os 
prêmios aos docentes indicados. 

  
CRONOGRAMA 

SETEMBRO: prazo máximo para Unidades encaminharem a Proec o nome do docente 
agraciado pela unidade. 
SETEMBRO: Pró-reitor de Extensão e Cultura encaminha a lista dos agraciados para a 
Secretaria Geral da UNICAMP  
DEZEMBRO: Premiação (Reunião extraordinária do Conselho Universitário) 
 

 
III. CONCEITO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Como membro ativo dos Fóruns dos Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 
Brasileiras, a Unicamp segue seu conceito e diretrizes. Sendo os mesmos descritos nas duas 
seções a seguir. 
 

“A Extensão Universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, 
científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e 
outros setores da sociedade”. (Forproex,2012, p.16) 

 
O escopo da extensão é “um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político, por meio do qual se promove uma interação que transforma não apenas a 
Universidade, mas também os setores sociais com os quais ela interage” (Forproex,2012, p.16). 
Mas extensão também é uma prática acadêmica que deve se apresentar indissociável com o 
Ensino e a Pesquisa a fim de promover e garantir “valores democráticos, da equidade e do 
desenvolvimento da sociedade em suas dimensões humana, ética, econômica, cultural, social.” 
(Forproex,2012, p.17) 

Podemos entender a extensão segundo o nível de complexidade da interação da 
Universidade com a Sociedade. Assim, de acordo com Brasil (2018) e Silva e Speller, 1999), pode-
se dividir a concepção da extensão em três tipos: assistencialista, processual e crítica.  

• Concepção tradicional/assistencialista: caracterizada pelo atendimento às demandas 
sociais por intermédio da prestação de serviços à comunidade. Isolada, não possui 
articulação com ensino e pesquisa e perspectiva dialógica e transformadora na 
sociedade. 

• Concepção processual: extensão como articuladora de uma relação universidade e 
sociedade de maior qualidade, combatendo o puro assistencialismo, e entre ensino, 
pesquisa e extensão. Nessa concepção a interação é dialógica, transformadora e busca 
a transformação social. 

• Concepção crítica ou transformadora: A extensão está intimamente ligada a ensino e 
extensão, fazendo parte da identidade do ensino e pesquisa. E as demandas da 
sociedade trazem novos papéis e serviços para a universidade, bem como direciona o 
ensino e a pesquisa da mesma. 
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Sugere-se, sempre que possível, usar a concepção transformadora e/ou processual para 
o julgamento dos candidatos ao prêmio de extensão, uma vez que a tradicional não contempla 
a interdisciplinaridade de ensino, pesquisa e extensão. 

 
IV.DIRETRIZES PARA AS AÇÕES DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

Cinco diretrizes devem orientar as ações de Extensão Universitária, essas diretrizes são 
detalhadas a seguir segundo Forproex (2012): 

• Interação Dialógica 
• Interdisciplinariedade e Interprofissionalidade 
• Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão 
• Impacto na Formação do Estudante 
• Impacto e Transformação Social. 

 
Interação Dialógica 

Como ações integradas e coordenadas, a extensão deve gerar transformação na 
sociedade ao mesmo tempo que retorna novos conhecimentos, reflexões e práticas a própria 
universidade (Forproex, 2012). Este fluxo, segundo a Política Nacional de Extensão (Forporoex, 
1987, p.11), refere-se a troca de saberes acadêmicos e populares que trazem como 
consequência: “a produção de conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira 
e regional; e a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da 
comunidade na atuação da universidade”. 
 
Interdisciplinariedade e Interprofissionalidade 

A extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 
Consiste, na prática, na interação e combinação entre conceitos, metodologias e modelos de 
várias áreas do conhecimento, bem como, na parceria entre diferentes setores, organizações e 
profissionais.  

 
Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão 

Prevista na Constituição Federal (BRASIL, 1988), consiste na constatação de que as ações 
de extensão adquirem maior efetividade se estiverem vinculadas ao processo de formação de 
pessoas (Ensino) e de geração de conhecimento (Pesquisa). E que o ensino e pesquisa se 
beneficiam de transformações geradas pela aplicação prática e trocas de conhecimento com a 
sociedade. 
 
Impacto na Formação do Estudante 

“As atividades de Extensão Universitária constituem aportes decisivos à formação do 
estudante, seja pela ampliação do universo de referência que ensejam, seja pelo contato 
direto com as grandes questões contemporâneas que possibilitam. Esses resultados 
permitem o enriquecimento da experiência discente em termos teóricos e 
metodológicos, ao mesmo tempo em que abrem espaços para reafirmação e 
materialização dos compromissos éticos e solidários da Universidade Pública brasileira.” 
(FORPROEX, 2012) 

 
Impacto e Transformação Social. 

A atuação conjunta Universidade-Sociedade deve ser uma ação transformadora voltada 
para os interesses e necessidade da população e seu desenvolvimento, bem como para o 
aprimoramento das políticas públicas.  
Essa interação também deve trazer benefícios para a universidade por meio de novos 
conhecimentos, novas metodologias, melhor formação dos alunos, novas linhas de pesquisa, 
patentes e outras formas de propriedade intelectual, etc. 
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6.1 Princípios Básicos 

Com base no relatório do l Encontro de Pró-Reitores de Extensão das Universidades 
Públicas Brasileiras de 1987, Forproex (2012, 22) descreve seis princípios norteadores da 
Extensão Universidade em Universidades Públicas Brasileiras:  

“1. a ciência, a arte e a tecnologia devem alicerçar-se nas prioridades do local, da região, 
do País;  
2. a Universidade não pode imaginar-se proprietária de um saber pronto e acabado, que 
vai ser oferecido à sociedade, mas, ao contrário, exatamente porque participa dessa 
sociedade, ela deve ser sensível a seus problemas e apelos, sejam os expressos pelos 
grupos sociais com os quais interage, sejam aqueles definidos ou apreendidos por meio 
de suas atividades próprias de Ensino, Pesquisa e Extensão; 
3. a Universidade deve participar dos movimentos sociais, priorizando ações que visem à 
superação da desigualdade e da exclusão social existentes no Brasil; 
4. a ação cidadã das Universidades não pode prescindir da efetiva difusão e 
democratização dos saberes nelas produzidos, de tal forma que as populações, cujos 
problemas se tornam objeto da pesquisa acadêmica, sejam também consideradas sujeito 
desse conhecimento, tendo, portanto, pleno direito de acesso às informações resultantes 
dessas pesquisas; 
5. a prestação de serviços deve ser produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, 
tecnológico e artístico do Ensino, Pesquisa e Extensão, devendo ser encarada como um 
trabalho social, ou seja, ação deliberada que se constitui a partir e sobre a realidade 
objetiva, produzindo conhecimentos que visem à transformação social; 
6. a atuação junto ao sistema de ensino público deve se constituir em uma das diretrizes 
prioritárias para o fortalecimento da educação básica através de contribuições técnico-
científicas e colaboração na construção e difusão dos valores da cidadania. À luz desses 
princípios, o fortalecimento da Extensão Universitária está diretamente relacionado com 
a compreensão das especificidades desse fazer acadêmico e de sua vinculação com o 
Ensino e a Pesquisa.” 
 

 
V. AÇÕES DE EXTENSÃO 

 
Segundo FORPROEX (2007) as ações de extensão são divididas em cinco tipos como segue: 

“I – Programa: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, 
eventos, prestação de serviços), de médio e longo prazos, preferencialmente 
integrando as ações de extensão, pesquisa e ensino desenvolvidas pela Universidade; 
II – Projeto: Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico 
ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado; 
III – Curso: Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, 
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e 
critérios de avaliação definidos; 
IV – Evento: Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com 
clientela específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, 
científico e tecnológico desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade; 
V – Prestação de Serviço: Realização de trabalho oferecido pela Instituição de 
Educação Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, 
etc.). A prestação de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade 
processo/produto e não resulta na posse de um bem. Quando a prestação de serviço 
é oferecida como curso ou projeto de extensão deve ser registrada como tal (curso ou 
projeto).” 
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VI. AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOCENTE EM EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: SUGESTÃO DE 

CRITÉRIOS 
 
Avaliar a extensão universitária consiste em avaliar a contribuição das ações de extensão 

para a “produção do conhecimento e a formação de estudantes, professores e técnicos 
administrativos e sua efetividade para a transformação da Universidade e da sociedade” 
(FORPROEX, 2007, p. 32) 

Considerando a importância de se mensurar a contribuição da extensão para a produção 
e troca de conhecimento e transformação social, o FORPROEX fez proposições para orientar a 
construção de um sistema de monitoramento e avaliação nacional (FORPROEX, 2017). Nessa 
publicação, são estabelecidos os parâmetros para a avaliação sendo eles divididos em cinco 
áreas (cada uma com uma série de indicadores):  

• política de gestão; 
• infraestrutura; 
• relação Universidade – Sociedade; 
• plano acadêmico; e 
• produção acadêmica. 
 
Com base na Política Nacional de Extensão Universitária (Forproex, 2012) e nos 

“Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária (IBEU)” (MAXIMILIANO JUNIOR, 2017) sugere-
se os critérios para a avaliação das candidaturas ao Prêmio Proec de Extensão dos Quadros 1 e 
2. 

Aqui focaremos na descrição dos indicadores sugeridos derivados de MAXIMILIANO JUNIOR 
(2017) do Forproex e que tenham relação com o desempenho docente em extensão 
universitária, sendo eles listados no Quadro 1 a seguir. Ressalta-se que são indicadores e 
métricas adaptados, pois os sugeridos são para avaliação de instituições e não docentes. Dessa 
forma, ao adotar um indicador, a unidade de Ensino e Pesquisa também deve estabelecer a 
métrica que melhor se adequada a sua realidade. 

 
 
Quadro 1 – Indicadores derivados dos “Indicadores Brasileiros de Extensão Universitária 
(IBEU)” (MAXIMILIANO JUNIOR, 2017) 

Indicador Métrica sugerida 
Programas de extensão coordenados pelo docente: total Número de programas 
Programas de extensão coordenados pelo docente com 
financiamento 

Número de programas 

Projetos de extensão coordenados pelo docente: total Número de 
Projetos de extensão coordenados pelo docente com 
financiamento 

Número de 

Cursos de extensão coordenados pelo docente Número de cursos 
Participação em cursos de extensão como docente Horas de dedicação/ano  
Eventos de extensão coordenados pelo docente: total Número de eventos 
Eventos de extensão coordenados pelo docente com 
financiamento 

Número de eventos 

Prestação de serviço realizadas pelo docente: total Horas de dedicação/ano ou 
volume captado pela unidade 

Prestação de serviço realizadas pelo docente com 
financiamento 

Horas de dedicação/ano ou 
volume captado pela unidade 
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Treinamentos ministrados na temática de extensão, tais 
como, cursos sobre conceito, sistematização, avaliação e 
indicadores, metodologias, etc. 

número de cursos e/ou horas 
ministradas; relevância 
institucional 

Treinamentos realizados (ouvinte) na temática de 
extensão, tais como, cursos sobre conceito, 
sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, 
etc. 

número de cursos e/ou horas 
ministradas; relevância 
institucional. 

Projetos e programas de extensão submetidos e 
aprovados em editais internos 
 

número e/ou porcentagem 

Projetos e programas de extensão submetidos e 
aprovados em editais externos a universidade 

número e/ou porcentagem 

Capacidade para captação externa de recursos via editais 
governamentais, fundos, etc. 

volume captado ou número de 
ações aprovadas 

Contribuição do docente para infraestrutura de extensão, 
incluindo espaços culturais, esportivos e para 
empreendedorismo 

número de projetos envolvidos 

Oferecimento de disciplinas de graduação que possuem 
ações de extensão integradas 

Número de oferecimentos ou 
horas 

Oferecimento de disciplinas de pós-graduação que 
possuem ações de extensão integradas 

Número de oferecimentos ou 
horas 

Coordenação de projetos de pesquisa claramente 
integrados com extensão 

Número de projetos 

Contribuições geradas a partir da relação dialógica 
universidade e demais setores da sociedade, tais como: 
novas linhas e grupos de pesquisa, mudanças curriculares, 
novas metodologias, etc. 

Qualitativa, binária: sim ou não 

Orientações de estudantes para ações de extensão Número de alunos 
Alunos bolsistas em extensão orientados pelo docente Número de alunos 
Participação/Representação da Universidade em 
entidades da sociedade civil, tais como conselhos 
municipais, etc. 

anos/órgão 

Avaliar o nível de colaboração de professores e técnicos 
de outras instituições e não acadêmicos nas ações de 
extensão universitária realizadas pelo docente 

Número de ações de extensão 
com parceiros externos. 

Participação do docente em mídias institucionais 
utilizadas na comunicação: sites, redes sociais, jornais, 
rádios, tv, outras 
 

Número de participação e quais 
mídias 

Participação do docente na divulgação científica e em 
mídias oficiais, tais como: jornais, rádios, tv, etc. 

Número de participação e quais 
mídias 

Público alcançado por programas e projetos de extensão 
 

Número de pessoas, número d 
pessoas/projeto 

Público alcançado por eventos de extensão 
 

Número de pessoas, número d 
pessoas/evento 

Público alcançado por cursos de extensão 
 

Número de pessoas, número d 
alunos/curso 

Público alcançado pela prestação de serviço 
 

Número de pessoas físicas ou 
jurídicas, número d 
pessoas/ação de prestação de 
serviço 
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Realização de cursos à distância Número de cursos, número de 
alunos/cursos, % de cursos 
realizados à distância 

Ações de extensão dirigidas às escolas públicas Número de ações, % das ações 
que se dirigem a escolas 
públicas 

Professores da rede pública atendidos por ações de 
extensão 
 

Número de ações, número de 
professores 

Alunos da rede pública atendidos por ações de extensão Número de ações, número de 
alunos 

Inclusão de população vulnerável nas ações 
extensionistas 
 

% dos projetos e programas 
realizados com população 
vulnerável 

Municípios atendidos por ações de extensão 
 

Número de município/tipo de 
ação 

Produção de materiais para instrumentalização da 
extensão 

relação de materiais produzidos, 
número de materiais 

Produção de livros ou capítulos com base em resultados 
da extensão 

relação de materiais produzidos, 
número de materiais 

Publicação de artigos em periódicos com base em 
resultados da extensão 

relação de artigos produzidos, 
número de artigos 

Comunicações em eventos com base em resultados da 
extensão 
 

relação das comunicações, 
número de comunicações 

produções áudios-visuais geradas a partir de resultados 
da extensão 

relação das produções, número 
de produções 

número de produções artísticas produzidas e lançadas a 
partir de resultados da extensão 

relação das produções, número 
de produções 

Participação em mentoria, orientação e outra iniciativas 
ligadas a ações de empreendedorismo 

Relação das participações 

Realização de iniciativas de apoio ao empreendedorismo Relação das iniciativas 
 

Participação em incubadoras Relação das participações 
Coordenação de incubadoras Relação das incubadoras, 

dedicação em horas/ano 
 

 
Além desses indicadores podem também ser adotados os do Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Indicadores complementares 
Indicador Métrica 
Relevância das ações de extensão para a Unicamp pode-se adotar uma 

escala Likert 
Relevância das ações de extensão para a sociedade pode-se adotar uma 

escala Likert 
Participação do docente em órgãos representativos ou 
decisórios da Extensão, tais como Comissão da Extensão, 
Conselho de Extensão, etc. 

anos/órgão 

Coordenação de órgãos representativos ou decisórios de 
extensão, tais como Coordenador de Extensão. 

 anos/órgão 
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Oferecimento de cursos que discutem a temática da extensão 
incluindo conceito, sistematização, avaliação e indicadores, 
metodologias, etc. 

Número de cursos ou 
horas 

Oferecimento de disciplinas de graduação ou pós-graduação 
que discutem a temática da extensão incluindo conceito, 
sistematização, avaliação e indicadores, metodologias, etc. 

Número de 
oferecimentos ou horas 

Organização de eventos sobre a temática de extensão incluindo 
conceito, sistematização, avaliação e indicadores, 
metodologias, etc. 

Número de 
oferecimentos ou horas 

Produção acadêmica sobre extensão, tais como livros, artigos 
científicos, relatórios técnicos, patentes, etc. 

Número de produtos 

Coordenação de projetos de pesquisa sobre extensão  Número de projetos 
Coordenação de projetos de pesquisa claramente integrados 
com extensão 

Número de projetos 

Monografias orientadas em extensão, tais como trabalhos de 
conclusão de curso, dissertações e teses. 

Número de trabalhos 
concluídos 

Iniciação científica orientadas em extensão Número de projetos 
concluídos 

Orientação de pós-doutorandos nas temáticas de extensão Número de orientandos 
ou projetos concluídos 
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA. Disponível em www.proec.unicamp.br  
 
REDE NACIONAL DE EXTENSÃO. Disponível em https://www.ufmg.br/proex/renex/: contem 
vasta documentação e publicações sobre Extensão Universitária incluindo documentos do 
Forproex, Revista de Extensão, relatórios, livros, etc. 
 
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉO – AUGM. Comissão permanente de 
Extensión Universitaria. Disponível em: 
http://grupomontevideo.org/cp/cpextensionuniversitaria/  
 
ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDÉO – AUGM. Publicações. Disponível 
em: http://grupomontevideo.org/publicaciones/  
 
  

Deliberação CONSU-A-006/2019, de 26/03/2019 
 
Reitor: Marcelo Knobel 
Secretária Geral: Ângela de Noronha Bignami 
 
Cria e estabelece regulamentação para o Prêmio Proec de Extensão Universitária. 

O Reitor da Universidade Estadual de Campinas, na qualidade de Presidente do Conselho 
Universitário, tendo em vista o decidido na 160ª Sessão Ordinária de 26.03.19, baixa a 
seguinte Deliberação: 
 
Artigo 1º – Fica instituído o Prêmio Proec de Extensão Universitária. 
 
Artigo 2º – O Prêmio Proec de Extensão Universitária será concedido anualmente aos 
docentes ativos integrantes do Quadro Docente da Unicamp, na Carreira Magistério Superior 
(MS), Magistério Tecnológico Superior (MTS) e Magistério Artístico (MA), dos regimes RDIDP, 
que tenham se destacado em atividades de Extensão Universitária. 
 
Artigo 3º – A cada Unidade de Ensino e Pesquisa será destinado um único prêmio anual, sendo 
candidatos naturais todos os docentes qualificados no artigo 2º e em atividade naquela 
Unidade. 
 
Parágrafo único – Um docente pode ser contemplado uma única vez. 
 
Artigo 4º – As Unidades de Ensino e Pesquisa definirão critérios para apresentação das 
candidaturas ao Prêmio Proec de Extensão Universitária. 
 
Parágrafo único – A lista final de candidatos será aprovada pela Congregação, sendo que a 
documentação dos candidatos deverá conter as informações consoantes com os critérios 
baixados por esta Deliberação em seu artigo 7º. 
 
Artigo 5º – A Congregação da Unidade avaliará as propostas quanto a sua conformidade com 
os critérios estabelecidos em seu aspecto formal, e elaborará a lista final dos candidatos que 
concorrerão ao prêmio. 
 
Artigo 6º - Elaborada a lista final dos candidatos, a Congregação da Unidade constituirá uma 
Comissão de Especialistas para emitir parecer de mérito dos candidatos inscritos. 
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§ 1º – O parecer de mérito mencionado no caput, circunstanciado e conclusivo, indicará um 
único docente da Unidade que fará jus ao prêmio. 
 
§ 2º – A Comissão de Especialistas poderá não indicar candidato da Unidade para receber o 
prêmio naquele ano. 
 
Artigo 7º – A Comissão de Especialistas analisará o mérito dos candidatos inscritos tendo por 
base as Ações de Extensão Universitárias desenvolvidas em cada Unidade da Unicamp, 
considerando a interação entre a Universidade e os diversos setores da sociedade, os impactos 
sociais gerados e sua efetividade. 
 
Parágrafo único – São consideradas ações de Extensão Universitária aquelas que envolveram 
diretamente comunidades externas à Unicamp: 
 
I – Programa: Conjunto articulado de projetos e outras ações de extensão (cursos, eventos, 
prestação de serviços), de médio e longo prazos, preferencialmente integrando as ações de 
extensão, pesquisa e ensino desenvolvidas pela Universidade; 
II – Projeto: Ação processual e contínua de caráter educativo, social, cultural, científico ou 
tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado; 
III – Curso: Ação pedagógica, de caráter teórico e/ou prático, presencial ou a distância, 
planejada e organizada de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e critérios 
de avaliação definidos; 
IV – Evento: Ação que implica na apresentação e/ou exibição pública, livre ou com clientela 
específica, do conhecimento ou produto cultural, artístico, esportivo, científico e tecnológico 
desenvolvido, conservado ou reconhecido pela Universidade; 
V – Prestação de Serviço: Realização de trabalho oferecido pela Instituição de Educação 
Superior ou contratado por terceiros (comunidade, empresa, órgão público, etc.). A prestação 
de serviços se caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade processo/produto e não resulta 
na posse de um bem. Quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de 
extensão deve ser registrada como tal (curso ou projeto). 
 
Artigo 8º – O resultado do trabalho da Comissão de Especialistas será encaminhado pela 
Direção da Unidade de Ensino e Pesquisa ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura que, após 
ciência, encaminhará ao Magnífico Reitor da Unicamp, através da Secretaria Geral, durante o 
mês de setembro de cada ano, e a atribuição dos prêmios aos docentes indicados se fará em 
sessão extraordinária do Conselho Universitário. 
 
Artigo 9º – Os docentes contemplados com o Prêmio Proec de Extensão Universitária 
receberão um diploma e uma quantia em dinheiro equivalente a 1 (um) salário base do nível 
MS-6 em RDIDP. 
 
Artigo 10 – Os casos omissos e os recursos, exclusivamente de nulidade, serão processados e 
julgados originariamente pela Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) e em segunda 
instância pelo plenário do Conselho Universitário (Consu). 
 
Artigo 11 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições 
em contrário. (Proc. nº 01-P-4286/2019) 
 
Publicada no D.O.E. em 30/03/2019. 
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Anexo 2 – Propostas Submetidas ao edital de Pesquisa  
1) Cosmetologia em prol do envelhecimento com mais saúde e beleza: curso sobre 

formulações e avaliação do impacto das informações e do tipo de público atingido 
2) Avaliação de programa de extensão em comunidade de ocupação a partir de 

indicadores 
3) Instrumentalização publicitária/educacional do projeto de Geopark em Poços de 

Caldas, Minas Gerais 
4) A missão da universidade na perspectiva do curso de administração da Unicamp: 

uma experiência interdisciplinar e transversal com a comunidade 
5) A contribuição da extensão universitária para a promoção da saúde, pela atuação 

em dermatologia na atenção básica. 
6) Contribuições do projeto de extensão Diversidade Vegetal em Foco na formação de 

estudantes de graduação e pós-graduação 
7) Memória Científica Nacional: preservação e hospedagem da Plataforma Memórias 

Covid-19 da Unicamp pelo CLEARq-Unicamp 
8) Avaliação virtual da evolução clínica dos casos sintomáticos atendidos por 

teleorientação relacionados à pandemia de COVID-19 e do impacto pedagógico na 
comunidade de docentes e alunos participantes do projeto desenvolvido na 
UNICAMP 

9) Patrimônio Cultural de Campinas na Extensão Universitária: potencialidade e 
desafios 

10) Investigação ensino-extensão.  As geociências no cotidiano das pessoas, e a 
importância dos meios não-formais de ensino para a divulgação científica 

11) Uma análise da interação entre a Unicamp e as políticas públicas sob a perspectiva 
da extensão universitária 

12) Aplicabilidade da audiodescrição e inclusão dos áudios nos resumos dos artigos do 
portal de periódicos científicos da Unicamp 

13) Ações, estratégias e técnicas para formar e manter coleções zoológicas científicas 
14) Estudo Comparativo da Prevalência de TEPT, Depressão, Ansiedade e Qualidade de 

Vida de pacientes com Obesidade, Síndrome Metabólica e Diabetes do tipo 2 na 
Pandemia de COVID 19 

15) Cursinho Popular Pirabixo – FOP: contribuição para a formação discente e ação social 
16) MAT-1005 - Pensando a formação continuada de professores de matemática para o 

ensino de probabilidade 
17) Extensão universitária e pesquisa participativa sobre a diversidade produtiva e 

cultural da produção de sementes 
18) Mapeamento e avaliação dos impactos internos e externos de projetos de extensão 

no âmbito da Universidade Estadual de Campinas 
19) Percepção de idosos e voluntários participantes do projeto escuta solidária: 

avaliação de uma ação extensionista 
20) Estudo do impacto nas participantes do projeto M.A.F.A.L.D.A. : Meninas na 

químicA, Física e engenhariA para Liderar o Desenvolvimento em ciênciA 
21) Projetos curatoriais, plano expográfico, curadoria pedagógica e mediação cultural 
22) Avaliação dos processos de aprendizagem na CIBERCULTUR@ 
23) Efeito do Bioeletromagnetismo e da Photonterapia em pacientes com 

cervicobraquialgia 
24) A cidade em jogo: a história e o patrimônio cultural de Campinas 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 311 

25) Uma proposta de comunicação em parceria com as árvores: cultivando escutas, 
cuidados e atentividade 

26) O lugar da extensão universitária na promoção de direitos linguísticos e políticas 
linguísticas para migrantes forçados: mapeamento e reflexões em torno das práticas 
extensionistas das instituições conveniadas à Cátedra Sérgio Vieira de Melo 

27) Estudo sobre a práxis da Extensão Universitária na Unicamp: uma análise sobre as 
políticas públicas federais e estaduais e os projetos da instituição 

28) Curricularização da extensão: práticas e perspectivas 
29) Estratégia de treinamento para profissionais de saúde no protocolo de morte 

encefálica e processo de doação de órgãos e tecidos: capacitar para avançar 
30) Edição e Gravação de arranjos e composições didáticas para Camerata de cordas 

arcadas e seção rítmico-harmônica a partir do caso de Luiz Eça 
31) Audiogame: Estudo e desenvolvimento de um jogo eletrônico acusmático narrativo 

para a promoção da acessibilidade computacional do deficiente visual 
32) Argumentação e pensamento crítico na extensão universitária 
33) Organizações Estudantis e suas ações na Extensão Universitária e a estrutura, a 

gestão e a gestão conhecimento por estas organizações 
34) Diálogos entre pesquisa, extensão e sociedade: A geração de Educadores Populares 

da década de 1960 no Brasil 
35) Percepção da comunidade interna e externa sobre relações entre universidade e 

sociedade 
36) Fantoches em cena: Unicamp em diálogo com a inclusão em meio à pandemia  
37) Unicamp e suas Olimpíadas Científicas - Extensão e Educação básica 
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Anexo 3 – Carta de Adesão da Unicamp a Rede Internacional Talloires 
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Anexo – Lista dos projetos financiados pelos Editais PEC e PEx (2017-2020) 

Ano Título Coordenador Local Ano 

2017 
Ações de educomunicação 
em saneamento rural 

Adriano Luiz 
Tonetti 

Campinas- 
SP 

Meio Ambiente 

2017 

Acupuntura no pré 
atendimento de pacientes 
com dor de dente 

Maria da Luz 
Rosário de Sousa 

Piracicaba - 
SP 

Saúde 

2017 

Agricultura familiar e 
comercialização local: a 
alimentação na 
perspectiva ambiental 

Vanilde Ferreira de 
Souza Esquerdo 

Limeira - SP Tecnologia e 
Produção 

2017 

Arte e atividade física nos 
contextos sociais e 
comunitários: estratégia 
de promoção da saúde 
mental 

Vanessa Pellegrino 
Toledo 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 

CAPOEDUCA Itinerante: 
interfaces entre educação 
e patrimônio cultural 
imaterial  

Norma Silvia 
Trindade de Lima 

Campinas- 
SP 

Educação 

2017 

Centro de Convivência de 
Afásicos (CCA): o trabalho 
com a linguagem por uma 
equipe multidisciplinar 

Rosana do Carmo 
Novaes Pinto 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Saúde 

2017 
Ciclo de oficina educação 
e multiplas linguagens 

Gabriela Guarnieri 
de Campos Tebet 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2017 

Cidadania e patrimônio 
cultural na criação do 
Geoparque da bacia do rio 
Corumbataí 

Luciana Cordeiro 
de Souza 
Fernandes 

Rio Claro - 
SP 

Cultura 

2017 
CMU/Unicamp nas 
escolas 

Ana Maria Reis de 
Goes Monteiro 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2017 

Contribuições 
universitárias em zonas 
rurais: Técnicas em 
Saneamento e promoção 
de Saúde 

Marta Siviero 
Guilherme Pires 

Limeira - SP Meio Ambiente 

2017 
Cursinho Popular Flor de 
Maio 

Carolina de Roig 
Catini 

Hortolândia 
- SP 

Cultura, Educação 

2017 

Curso pré-vestibular 
Pirabixos-FOP 2018 e 
parceria FOP - ESCOLAS 

Fernanda Klein 
Marcondes 

Piracicaba - 
SP 

Educação 

2017 

Curso “A língua 
nheengatu e a presença 
indígena no Brasil” 

Artionka Manuela 
Góes Capiberibe 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2017 
Dança na comunidade - 
ocupação vila soma 

Ana Maria 
Rodriguez Costas 

Sumaré - SP Educação 
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2017 

Desenvolvimento de um 
sistema de localização e 
traçado de rotas dos 
veículos de segurança da 
Unicamp 

Henrique Candido 
de Oliveira 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Tecnologia e 
Produção 

2017 

Diversidade vegetal em 
foco: despertando o 
interesse pelas plantas e 
pelo seu estudo 

Maria Fernanda 
Aguiar Calió 

Campinas- 
SP 

Educação, Meio 
Ambiente 

2017 

Ead Off-line – um sistema 
de e-learning para 
populações com baixo 
acesso à Internet 

Flavia Linhalis 
Arantes 

Campinas- 
SP 

Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

2017 

Educação Através do 
Esporte: treinando 
cidadania. 

Adilson 
Nascimento de 
Jesus 

Campinas- 
SP 

Educação 

2017 
Educação Não Formal: 
múltiplos olhares 

Eliana De Toledo 
Ishibashi 

Limeira - SP Educação 

2017 
Elos positivos Daniele Pompei 

Sacardo 
Campinas- 
SP 

Comunicação 

2017 

Entre a clínica, a arte e a 
cidadania: oficinas com a 
população em situação de 
rua em campinas 

Sergio Resende 
Carvalho 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 

Escolinha de Futebol  
Linhas: Esporte e 
Lazer/Grupos Sociais 
Vulneráveis/Infância e 
Adolescência  

Alcides José Scaglia Limeira - SP Educação 

2017 

Esportes adaptados na 
universidade estadual de 
campinas 

Jose Irineu Gorla Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 
ETU - IV Encontro de 
Teatro Universitário 

Marcelo Ramos 
Lazzaratto 

Campinas- 
SP 

Cultura 

2017 

Formação de Agentes 
para construção de 
Cidadania, Saúde e 
Democracia por meio do 
Método Paideia 

Gastão Wagner de 
Sousa Campos 

Campinas- 
SP 

Educação, Saúde 

2017 

Fortalecimento da 
articulação sudeste com a 
Rede Brasileira de 
Prostitutas: Difusão do VI 
Encontro N 

Adriana Gracia 
Piscitelli 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, Trabalho 

2017 

Implantação da Farmácia 
Viva na Rede Municipal de 
Saúde de Campinas  

Alexandra Christine 
Helena Frankland 
Sawaya 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 

Integração comunitária 
entre estudantes da pós-
graduação e a escola 

Patricia de Oliveira 
Prada 

Limeira - SP Saúde 
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Professora Leontina silva 
Busch  

2017 

Língua Portuguesa para 
jovens e adultos surdos: 
ler e escrever na segunda 
língua 

Lilian Cristine 
Ribeiro Nascimento 

Campinas- 
SP 

Educação 

2017 

Paisagens históricas na 
Amazônia: elaboração de 
materiais de apoio 
didático para escolas 
Kalapalo 

Antonio Roberto 
Guerreiro Junior 

Querência - 
MT 

Cultura, Educação 

2017 

Prática de exercício físico 
sistematizado para 
melhora de parâmetros 
clínicos relacionados à 
saúde 

Cláudia Regina 
Cavaglieri 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 
Pré-vestibulinho cescon Miguel Juan Bacic Campinas- 

SP 
Educação 

2017 

Primeiros socorros: 
preservando vidas e 
fortalecendo a 
comunidade nas urgências 
e emergências  

Ana Paula 
Boaventura 

Campinas- 
SP 

Educação 

2017 

Programa Atividade Física, 
Promoção da Saúde e 
Qualidade de Vida para 
professoras da 
dedic/UNICAMP. 

Ademir de Marco Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 

Programa universidade na 
Região Norte de Campinas 

Katia Stancato Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Educação, 
Saúde 

2017 

Projeto Dança Afro-
Brasileira na comunidade/ 
Década Afrodescendente 
no Brasil 

Diego Muraca Campinas- 
SP 

Cultura 

2017 
Projeto de Extensão em 
Cadeira de Rodas 

Edison Duarte Campinas- 
SP 

Saúde 

2017 

Projeto Educativo sobre 
traumatismos dentários 
em jovens esportistas em 
situações vulneráveis  

Adriana de Jesus 
Soares 

Piracicaba - 
SP 

Saúde 

2017 

Projetos que mudam 
vidas: experiencia de 
formação junto a alunos 
de uma escola da cidade 
de Campinas 

Juliana Luporini do 
Nascimento 

Campinas- 
SP 

Educação, Saúde 

2017 

Tecnologia da cura Laura de Oliveira 
Nascimento 

Campinas- 
SP 

Educação, Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 
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2017 

Temas transversais e sua 
inclusão na formação 
cidadã em comunidades 
escolares periféricas  

Gildo Girotto Júnior Campinas- 
SP 

Educação 

2017 

Usabilidade de um Mapa 
Tátil Sonoro com TAGS 
NFC no Campus da 
Unicamp. 

João Vilhete Viegas 
D'Abreu 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2017 

VEM SER - Educação 
Ambiental para o 
desenvolvimento e 
inclusão social da pessoa 
com Síndrome de Down 

Lubienska Cristina 
Lucas Jaquiê 
Ribeiro 

Limeira - SP Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, Meio 
Ambiente 

2017 

Viola Caipira: 
Contribuindo na 
construção coletiva de 
nossa história. 

Roberto Donato da 
Silva Júnior 

Limeira - SP Cultura 

2017 

“Em uma coleção, a 
memória de um passado 
glorioso” 

Maria Suely Kofes Campinas- 
SP 

Cultura 

2017 

“POR ENTRE AUTORES, 
LEITORES E ARTISTAS: 
Diálogos com a 
comunidade”. 

Nima Imaculada 
Spigolon 

Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

"É da cultura”: casa de 
farinha na aldeia Xucuru-
Kariri em Caldas-MG 

Emilia Pietrafesa de 
Godoi 

Caldas - MG Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Tecnologia e 
Produção, 
Trabalho 

2018 

Ação educativa para 
adolescentes gestantes e 
não gestantes 

Erika Zambrano 
Tanaka 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2018 

Apoio ao Ensino de Física 
com Demonstrações 
Experimentais 

José Joaquin 
Lunazzi 

Campinas- 
SP 

Cultura 

2018 

Atividades de escrita de 
narrativas para a 
educação em direitos 
humanos 

Daniela Palma Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação 

2018 

Cartografia popular: 
territorialidade, conflito 
socioambiental e defesa 
dos direitos das 
populações  

Hugo Miguel 
Oliveira Rodrigues 
Dias 

Pedreira - 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, Meio 
Ambiente 

2018 
Cursinho Popular Flor de 
Maio - Hortolândia/SP 

Carolina de Roig 
Catini 

Hortolândia 
- SP 

Cultura, Educação 

2018 

Cursinho popular 
quilombo urbano o.m.g 

Fabiana de Cassia 
Rodrigues 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
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Justiça, Educação, 
Trabalho 

2018 
Cursinho popular zilda 
arns 

Juan Carlos Aneiros 
Fernandez 

Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Cursinho pré-vestibular 
colmeia  jovens 
construindo seus projetos 
de futuro 

Josely Rimoli Limeira - SP Educação 

2018 
Democratizando a 
Ginástica em Limeira  

Eliana de Toledo 
Ishibashi 

Limeira - SP Educação 

2018 

Diversidade vegetal em 
foco: despertando o 
interesse pelas plantas e 
pelo seu estudo 

Ingrid Koch Campinas- 
SP 

Educação, Meio 
Ambiente 

2018 

Educação Ambiental e 
gestão de Bacias 
Hidrográficas: diálogo 
entre a universidade e 
Educação Básica 

Raul Reis Amorim Presidente 
Epitácio - SP 

Educação, Meio 
Ambiente 

2018 

Educação de Jovens e 
Adultos na Comunidade 
Universitária da UNICAMP 

Jose Dari Krein Campinas- 
SP 

Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Trabalho 

2018 

Educação e Saúde: o 
lúdico promovendo 
qualidade de vida da 
criança 

Débora de Souza 
Santos 

Campinas- 
SP 

Educação, Saúde 

2018 

Educação em saúde para 
mães presas e seus bebês 

Luciana de Lione 
Melo 

Mogi Guaçu 
- SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, Saúde, 
Trabalho 

2018 

Educação para as 
africanidades: formação 
para a cidadania 

Debora Cristina 
Jeffrey 

Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Extensão, Ensino e 
Pesquisa na Penitenciária 
Feminina de Campinas: 
busca por um modelo 
transformador 

Silvia Maria 
Santiago 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, Saúde 

2018 
Formação de Produtores 
Artesanais de Alimentos 

Guilherme José 
Maximo 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2018 

Fundação Casa de 
Campinas: busca por um 
modelo transformador da 
realidade de populações 
encarceradas 

Paulo Eduardo 
Neves Ferreira 
Velho 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, Saúde 

2018 
Galileu vai no Matão - 
Método científico fácil 

Diego Muraca Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Grupo de Estudos 
Alfabetização em Diálogo: 
formação continuada na 
Educação Básica 

Guilherme do Val 
Toledo Prado 

Campinas- 
SP 

Educação 
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2018 

Integração comunitária 
entre estudantes da pós-
graduação e a escola 
Professora Leontina silva 
Busch 

Leandro Pereira de 
Moura 

Limeira - SP Cultura, Educação, 
Meio Ambiente, 
Saúde 

2018 

Integração e 
desenvolvimento agrícola 
através dos canais curtos 
de alimentação 

Vanilde Ferreira de 
Souza Esquerdo 

Limeira - SP Meio Ambiente, 
Tecnologia e 
Produção, 
Trabalho 

2018 

Interações artísticas CEU 
ESPERANÇA: Poéticas da 
memória e do  
Pertencimento 

VERONICA FABRINI 
MACHADO DE 
ALMEIDA 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2018 

Jardim Botânico da 
UNICAMP: canteiros 
temáticos para 
popularizar o 
conhecimento sobre 
plantas 

Maria do Carmo 
Estanislau do 
Amaral 

Campinas- 
SP 

Meio Ambiente 

2018 

Musicologia na Mídia: 
Divulgação democrática 
da pesquisa em música 
através do ensino a 
distância 

Jose Eduardo 
Fornari Novo Junior 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

2018 
O Vale dos Dragões Lucia Elvira Alvares Campinas- 

SP 
Cultura, Educação, 
Meio Ambiente 

2018 
OBMEP na UNICAMP Lucio Tunes dos 

Santos 
Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

OFICINAS DE 
AUTOMAQUIAGEM PARA 
MULHERES COM CÂNCER: 
Cosmetologia em prol da 
saúde  

Gislaine Ricci 
Leonardi 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2018 

Paisagens históricas na 
Amazônia: elaboração de 
materiais de apoio 
didático Kalapalo 
(continuação) 

Antonio Roberto 
Guerreiro Junior 

Querência - 
MT 

Cultura, Educação 

2018 

Patrimônio, memória e 
educação: outros olhares 
para o estudo da história 
local 

Arnaldo Pinto 
Junior 

Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Planejamento e 
implementação de 
sistema agroflorestal por 
meio de mutirão-oficina 

Luciano Pereira Americana - 
SP 

Educação, Meio 
Ambiente, Saúde, 
Tecnologia e 
Produção, 
Trabalho 

2018 

POTI na Unicamp - 
desenvolvendo talentos 
em matemática 

Laura Leticia 
Ramos Rifo 

Campinas- 
SP 

Educação 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 319 

2018 

Práticas do lazer com 
criança, para 
desenvolvimento das 
habilidades 
socioemocionais através 
dança 

Sérgio Ferreira do 
Amaral 

Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Projeto Além da Escola Rodolfo Jardim de 
Azevedo 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

2018 

Projeto Exato – Um 
projeto de ensino dirigido 
a estudantes da rede 
pública da região de 
Campinas  

Gildo Girotto Júnior Campinas- 
SP 

Educação 

2018 

Pureco: Plataforma Digital 
para Autonomia 
Econômica de Mulheres 
Desfavorecidas 

Tatiana Andrea 
Benaglia Carvalho 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção, 
Trabalho 

2018 

Transmoras em Cena Gina Maria Monge 
Aguilar 

Campinas- 
SP 

Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Trabalho 

2019 

Acompanhamento 
multiprofissional de 
idosos da comunidade 
para prevenção de 
alterações de deglutição 

Lucia Figueiredo 
Mourão 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 
Adaptafef Maria Luiza Tanure 

Alves 
Campinas- 
SP 

Cultura, Educação, 
Saúde 

2019 

Apoio Midaditico, 
Informacional e Diálogo 
Intercultural no II 
Soeitxawe 

Claudia Marinho 
Wanderley 

Cacoal - 
Rondônia 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Meio Ambiente 

2019 

Arte nos contextos sociais 
e comunitários: estratégia 
de promoção da saúde 
mental 

Vanessa Pellegrino 
Toledo 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Câmara automatizada de 
atmosfera controlada 
para destanização de 
caqui em agricultura 
familiar 

Angel Pontin Garcia Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2019 

Capacitação de 
Produtoras Rurais para o 
Processamento de 
Alimentos oriundos da 
Agricultura Familiar 

Guilherme José 
Maximo 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2019 
Cênicas na Cidade Rodrigo Spina De 

Oliveira Castro 
Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 
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2019 

Centro de Convivência de 
Afásicos (CCA): Extensão 
comunitária e formação 
interdisciplinar 

Rosana do Carmo 
Novaes Pinto 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Saúde 

2019 

Cinema, Saberes e Lutas 
do Povos Indígenas em 
MS através das lentes da 
ASCURI 

Artionka Manuela 
Góes Capiberibe 

Dourados - 
MS 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça 

2019 

Cursinho Popular 
Emancipa - Unidade 
Antônio da Costa Santos 

Ricardo Miranda 
Martins 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2019 

Diversidade vegetal em 
foco: despertando o 
interesse pelas plantas e 
pelo seu estudo 

Maria Fernanda 
Aguiar Calió 

Campinas- 
SP 

Educação, Meio 
Ambiente 

2019 

Elaboração de materiais 
de apoio didático na Terra 
Indígena Rio Silveira 

Vicente Eudes 
Lemos Alves 

Bertioga - 
SP 

Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação 

2019 

Esportes adaptados e 
exercício físico na 
universidade estadual de 
campinas 

Jose Irineu Gorla Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Jogos educacionais para 
EM e cursinho Pirabixo: 
parceria Universidade – 
Escola e formação 
discente  

Fernanda Klein 
Marcondes 

Piracicaba - 
SP 

Educação 

2019 
Jornadas de Filosofia na 
cidade 

Rafael Rodrigues 
Garcia 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2019 

Leitura dramática de "Um 
dia ouvi a lua" em escolas 
públicas de Campinas 

Larissa de Oliveira 
Neves Catalão 

Campinas- 
SP 

Cultura 

2019 

Memórias e Afetos: os 
Cuidados Paliativos em 
perspectiva 

Daniele Pompei 
Sacardo 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

O cuidado de si como 
instrumento de liberdade, 
cidadania e ação 
comunitária 

Silvia Maria 
Santiago 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, Saúde 

2019 

Obesidade e Apneia do 
sono: Qualidade de vida e 
Aspectos psicológicos 

Maria Cristina de 
Oliveira Regina 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 
OCRC na estrada para 
falar de Obesidade 

Ronaldo Aloise Pilli Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Olhares da ciência para a 
política: Uma parceria 
entre a Unicamp e o 
Parlamento Jovem de 
Campinas 

Frederico 
Normanha Ribeiro 
de Almeida 

Campinas- 
SP 

Educação 

2019 
Participação.br - Difundir, 
intervir, transformar.   

Luciana Ferreira 
Tatagiba 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça 
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2019 
PEIS – Projeto Educativo 
de Inclusão Social 

Sandra Fernandes 
Leite 

Campinas- 
SP 

Educação 

2019 

Pesquisadores e 
comunidades em diálogo: 
estruturação de um 
podcast de Antropologia 

Daniela Tonelli 
Manica 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação 

2019 

Produção e divulgação 
científica e cultural em 
parceria universidade/ 
escola. 

Gildo Girotto Júnior Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Educação, 
Meio Ambiente 

2019 

Projeto Além da Escola Diego Sebastian 
Ledesma 

Campinas- 
SP 

Cultura, Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

2019 
Projeto de extensão lutas 
e esportes de combate 

Leandro Carlos 
Mazzei 

Limeira - SP Educação, Saúde 

2019 

Promoção de Cidadania e 
Saúde em Área de 
Ocupação Urbana 

Rubens Bedrikow Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Reaproveitamento de 
resíduos orgânicos em 
escola  - implantação de 
composteira e horta 
comunitária 

Marta Siviero 
Guilherme Pires 

Limeira - SP Meio Ambiente 

2019 

Reduzindo danos, 
Ampliando vidas: 
Intervenções Artísticas 
com Mulheres em 
Situação de Rua. 

Sergio Resende 
Carvalho 

Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Revitalização do Ensino de 
Matemática na Educação 
Básica: lições de Malba 
Tahan 

Elisabeth Barolli Campinas- 
SP 

Educação 

2019 

RIO DE SORRISOS: 
aprendizagem como 
instrumento de 
participação e inserção 
social de estudantes  

Dagmar de Paula 
Queluz 

Mombuca - 
SP 

Saúde 

2019 

Saberes indígenas, 
saberes vegetais: criações 
com imagens, palavras e 
plantas 

Alik Wunder Campinas- 
SP 

Cultura, Educação, 
Meio Ambiente, 
Saúde 

2019 

Saúde e a Flora - 
valorização do saber 
indígena 

Josely Rimoli Campinas- 
SP 

Saúde 

2019 

Teatro do Oprimido e 
Educação Formal:  o fazer 
teatral como base para 
"Projetos de Vida" 

Maria Alice Possani Campinas- 
SP 

Cultura, Educação 

2019 

Vídeo educativo para 
conscientização sobre a 
pré-eclâmpsia 

Maria Laura Costa 
do Nascimento 

Campinas- 
SP 

Saúde 
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2019 

Visíveis Douglas Fernandes 
Barbin 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, 
Trabalho 

2020 

“Fronteiras Cruzadas”   
Formação de rede 
sóciotécnica com 
imigrantes e refugiados 

Ricardo Luiz Coltro 
Antunes 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça 

2020 

“Nosso busão”: formação 
de cidadãos para o 
desenvolvimento 
sustentável aplicado ao 
uso de ônibus 

Carla Kazue Nakao 
Cavaliero 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, Meio 
Ambiente, 
Tecnologia e 
Produção 

2020 

A importância do ensino e 
divulgação científica para 
a Conservação da 
Biodiversidade Marinha 

Fosca Pedini 
Pereira Leite Boituva - SP Meio Ambiente 

2020 

Apoio emocional virtual a 
pacientes internados por 
COVID-19 e seus 
familiares (APEM-Covid) 

Renata Cruz Soares 
De Azevedo 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 
Aprendendo com as 
abelhas Roberto Greco 

Sete Barras 
- SP 

Educação, Meio 
Ambiente, 
Tecnologia e 
Produção, 
Trabalho 

2020 

Autocuidado e promoção 
de bem-estar a pacientes 
com câncer através de 
cosméticos coloridos 

Gislaine Ricci 
Leonardi 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 

Avaliação da eficácia de 
uma intervenção digital 
para fortalecimento do 
autocuidado e resiliência 
e 

Lilia Freire 
Rodrigues de Souza 
Li 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 

Canais de Comercialização 
e Melhoria de Processos e 
Produtos oriundos da 
Agricultura Familiar 

Marcus Bruno 
Soares Forte 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2020 
Centro de Estudos e 
Extensão Indígena Josely Rimoli Limeira - SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Meio Ambiente, 
Saúde 

2020 

Competição nacional 
desafio jovem engenheiro 
(dje) 

Marisa Masumi 
Beppu 

Campinas- 
SP 

Educação, 
Tecnologia e 
Produção 



      Relatório de gestão 2017-2021   –   Pró-Reitoria de Extensão e Cultura 
 

 323 

2020 

Cursinho Popular 
Emancipa - Unidade 
Antônio da Costa Santos 

Lucio Tunes dos 
Santos 

Campinas- 
SP Cultura, Educação 

2020 
Cursinho popular proceu 
conhecimento 

Maria José Maluf 
de Mesquita 

Campinas- 
SP Educação 

2020 
Direito à cidade como 
condição de cidadania  

Jose Marcos Pinto 
Da Cunha 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça 

2020 Economia nas Escolas  
Adriana Nunes 
Ferreira 

Campinas- 
SP Educação 

2020 

Educação em saúde na 
prevenção do câncer de 
pele voltada aos 
trabalhadores da 
construção civil de Ca 

Renata Ferreira 
Magalhães 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 
Educação Estética e 
Violência de Gênero 

Karla Adriana 
Martins Bessa 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação 

2020 

Educação Popular Vila 
Soma: Alfabetização de 
Jovens e adultos 

Fabiana de Cassia 
Rodrigues Sumaré - SP 

Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação 

2020 

Elaboração de materiais 
de apoio didático na Terra 
Indígena Rio Silveira  

Vicente Eudes 
Lemos Alves 

Bertioga - 
SP 

Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação 

2020 

Espiral do Saber - O 
lu´dico da Educac¸a~o 
Ambiental atrave´s da 
Contac¸a~o de Histo´rias 

Lubienska Cristina 
Lucas Jaquiê 
Ribeiro Limeira - SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Meio Ambiente, 
Saúde 

2020 

Explora - Divulgação 
Científica e Oficinas para a 
Comunidade Vitor Rafael Coluci Limeira - SP Educação 

2020 

Fortalecimento da 
agricultura urbana em 
Campinas: organização 
produtiva e ampliação do 
mercado  

Vanilde Ferreira de 
Souza Esquerdo 

Campinas- 
SP 

Meio Ambiente, 
Tecnologia e 
Produção 

2020 
GASTRO SONS - 
Borboletas na barriga 

Maria Angela 
Bellomo Brandão 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 

Ihatoho: elaboração de 
materiais didáticos de 
matemática para escolas 
Kalapalo 

Antonio Roberto 
Guerreiro Junior 

Querência - 
MT Educação 

2020 

Implementação de serviço 
de aconselhamento 
nutricional para pessoas 
com doenças 
cardiovasculares 

Marilia Estêvam 
Cornélio 

Campinas- 
SP Saúde 
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2020 

Jardim Educativo da 
UNICAMP: canteiros 
temáticos para atividades 
de ensino, pesquisa e 
extensão 

Maria do Carmo 
Estanislau do 
Amaral 

Campinas- 
SP Meio Ambiente 

2020 
Madrepérola - enactus 
unicamp 

Cassio Cardoso 
Filho 

Campinas- 
SP Trabalho 

2020 
Mais idosos, mais força e 
mais equilíbrio. 

Marco Carlos 
Uchida 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 

Manipulação de 
alimentos: Boas práticas 
para melhorar a qualidade 
do seu queijo artesanal. 

Nathália Cristina 
Cirone Silva 

Campinas- 
SP 

Tecnologia e 
Produção 

2020 

Metodologias ativas na 
educação em saúde e 
cursinho Pirabixo  

Fernanda Klein 
Marcondes 

Piracicaba - 
SP Educação, Saúde 

2020 

Mostra de Cinema 
Indígena do CPEI/ IFCH vai 
ao Museu de Imagem e 
Som (MIS) de Campinas 

Joana Cabral de 
Oliveira 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e 
Justiça, Educação, 
Meio Ambiente, 
Tecnologia e 
Produção 

2020 
Plataforma 
#covidmemorybrazil 

Ana Carolina de 
Moura Delfim 
Maciel 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Direitos 
Humanos e Justiça 

2020 

Podcast ("Na mesa") para 
Difusão Científica e 
Atividades de Extensão 
em Engenharia de 
Alimentos 

Anderson De Souza 
Santana 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Educação, Saúde, 
Tecnologia e 
Produção 

2020 
Projeto de Extensão em 
Educação Política 

Andréa Marcondes 
de Freitas 

Campinas- 
SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação 

2020 

Projeto de Extensão em 
Lutas e Esporte de 
Combate 

Leandro Carlos 
Mazzei Limeira - SP Educação, Saúde 

2020 

Promoção de Cidadania e 
Saúde em Área de 
Ocupação Urbana Rubens Bedrikow 

Campinas- 
SP Saúde 

2020 

Que Lança é Esse? 
Redução de Danos, 
Juventude e Contextos de 
Festa José Luiz da Costa 

São Paula - 
SP Educação, Saúde 

2020 

Sentido Poético - da 
semântica à direção, 
possíveis rumos para a 
educação. 

Andre Luiz Correia 
Gonçalves de 
Oliveira 

Campinas- 
SP 

Comunicação, 
Cultura, Educação, 
Tecnologia e 
Produção 

2020 

Transferência de 
conhecimento para 
geração de energia 

Marli de Freitas 
Gomes Hernandez Limeira - SP 

Direitos Humanos 
e Justiça, 
Educação, 
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elétrica comunidades sem 
acesso a luz elétrica 

Tecnologia e 
Produção 

2020 

Treinamento aeróbio 
sistematizado e 
individualizado para 
promoção da saúde de 
mulheres 

Cláudia Regina 
Cavaglieri 

Campinas- 
SP Saúde 
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Processo de reestruturação de PREAC para ProEC 

Áreas fim – Diretoria de Extensão - DExt e Diretoria de Cultura – DCult. 

Duas grandes Diretorias de Extensão e Cultura, compreendem as áreas fim da PROEC, 

cada uma com seus respectivos órgãos, direcionadas aos dois assuntos estratégicos da 

PROEC, extensão e cultura. A diversidade de espaços (CIS-Guanabara, Casa do Lago, 

Centro de Convenções, Ginásio Multidisciplinar, Museu Exploratório de Ciências, Museu 

de Artes Visuais, Programa UniversIDADE, Diretoria de Projetos, Escola de Extensão) 

exige uma forte gestão local tanto para manutenção desses espaços, mas também para 

a elaboração e realização de projetos de interesses da comunidade interna e externa. 

 

Áreas meio e de apoio – Diretoria Administrativa - DAdm, Diretoria de Comunicação -

DCom e Diretoria de Tecnologia de Informação e Comunicação – DTIC. 

Três Diretorias de Serviço: Administrativa – DAdm, de Comunicação – DCom e a de 

Tecnologia de Informação e Comunicação – DTIC, compõem as áreas que dão suporte à 

PROEC e seus órgãos nos assuntos inerentes às suas missões e eventualmente atendem 

algumas solicitações externas à pro-reitoria, entregando serviços e projetos específicos.  

Todas as Diretorias respondem diretamente ao Pró-Reitor, integradas nas estratégias da 

Pró-Reitoria e de seus órgãos. 

Cabe ressaltar que tais Diretorias, após um estudo efetuado pela DGRH, com o 

intuito de padronização, passou a ter as gratificações de representação de Diretores 

alteradas para Coordenadores, sem alteração nas nomenclaturas dos órgãos. 

A reestruturação da PROEC e a necessidade de revisão das normativas existentes 

desencadeou uma série de adequações e alterações nas deliberações vigentes, tais 

como o Regimento da Escola de Extensão, Regimento dos Cursos de Extensão, criação e 

regimento do Conselho de Cultura, atualização do Conselho Executivo de Extensão, bem 

como criação e regimento da Comissão Central de Extensão. Consequentemente essas 

alterações refletiram no aumento de produtividade e diversificação do oferecimento 

que a PROEC se propôs junto à comunidade universitária. 

 

Melhorias alcançadas com a nova estrutura 

1. Além da economia alcançada com a nova estrutura organizacional por meio da 

redução e gratificações de representação (redução em torno de 20% das despesas com 

essa rubrica), alguns processos de trabalho foram aglutinados a exemplo de algumas 

atividades administrativas e de tecnologia de informação e comunicação.  

2. Criação e incorporação de novas áreas e produtos tais como a Diretoria de 

Comunicação, Programa UniversIDADE, o Prêmio de Extensão, a Revista de Extensão, 

expansão dos cursos EAD, projetos de comunicação e um  forte estreitamento com as 

unidades de ensino e pesquisa com o fortalecimento e reconhecimento  dos 

coordenadores de extensão por meio da criação de uma gratificação de representação 

3. Melhoria da eficiência das atividades de TIC que passou a atender a pró-reitoria e seus 

órgãos. A centralização de alguns servidores que atuavam de diferentes órgãos da pró-
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reitoria, fortaleceu a equipe de TIC tornando mais produtivo o atendimento às 

demandas dessa especialidade. 

4. Evidenciou o tema Cultura dentro da Universidade, com uma atenção especial ao 

tema com maior aproveitamento dos espaços da PROEC, como a Casa do Lago, a Cis-

Guanabara, o Ginásio Multidisciplinar e Centro de convenções, com ações de cultura 

desenvolvidos e realizados pela Diretoria de Cultura e seus órgãos. 

5. A criação da Comissão Central de Extensão-CCE e do Conselho de Cultura trarão uma 

nova integração entre a comunidade interna e a comunidade externa à universidade. 

 

Oportunidades de melhoria advindas da nova estrutura 

1. A ProEC perdeu cerca de 23% de servidores, do seu quadro de recursos humanos 

durante essa gestão, por diversos motivos: 

• Aposentadorias 

• Demissões voluntárias 

• Movimentação para outras unidades 

• Falecimento 

Esse alto percentual contribuiu diretamente para a não composição plena e 

estabilização de algumas equipes de trabalho, prejudicando diretamente na 

produtividade e na incapacidade de atingirmos alguns objetivos funcionais e metas 

previstas com a reestruturação organizacional. Aliado a isso a situação econômica 

precária da universidade, levou a administração a tomar medidas de contingenciamento 

necessários para que pudesse honrar e garantir a efetivação dos compromissos 

financeiros criando uma série de contingenciamentos de despesa, impossibilitando a 

recomposição dos servidores afastados. Seguramente, será notado maiores benefícios 

gerados com a atual estrutura organizacional na adequação das equipes de acordo com 

as necessidades de desempeno dos nossos processos de trabalho. 

2. A centralização de algumas atividades administrativas inerentes à toda ProEC e seus 

órgãos, na Diretoria Administrativa, causou alguns resultados indesejados no âmbito do 

fluxo de trabalho. Houve uma maior lentidão na execução de atividades centralizadas 

que ocorriam nos órgãos, a exemplo do registro de ocorrências relativos aos recursos 

humanos e na centralização de execução de despesas. Algumas adequações nesse 

sentido foram efetivadas cabendo ainda uma revisão e análise mais profunda voltadas 

à centralização administrativa. 

3. O novo organograma da ProEC apontou para necessidade de adequação da 

infraestrutura predial para hospedar as novas diretorias e melhorar as condições de 

alguns órgãos incorporados pela ProEC. Alguns projetos não puderam ser finalizados, 

considerando o contingenciamento de recursos e especialmente agravados pela 

pandemia que assolou o país no ano de 2020. Por outro lado, parte dos projetos de 

infraestrutura predial se encontram em fase de execução a serem finalizados em poucas 

semanas ou meses. 
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4. O funcionamento da ProEC com base na nova estrutura durante quase 4 anos, 

permitiu uma análise positiva da proposta com identificações seguras de algumas ações 

de melhoria e adequações legais, para que atinjamos um outro patamar de evolução da 

PROEC: 

• Uma revisão da missão da Diretoria Administrativa em atendimento às questões 

mais estratégicas da ProEC e seus órgãos; 

• A necessidade de uma equipe de TIC ampliada para atender às crescentes 

demandas dos órgãos em espacial à Diretoria de Extensão- DExt.  

• A recomposição dos servidores com vínculo na Funcamp, atuando nos órgãos da 

ProEC, por servidores vinculados à Unicamp, considerando uma orientação da 

Procuradoria Geral, expressa em fevereiro de 2021, que veta a permissão de 

remuneração e alocação de servidores Funcamp junto à atividades exercidas em 

unidades e órgãos da Unicamp. 

• A revisão dos fluxos de trabalho que englobam os cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu considerando as interfaces entre as unidades de ensino e pesquisa, a DAC 

e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Ressaltando que a aprovação da normativa 

que permite a cobrança em cursos de pós-graduação lato sensu indica que a 

gestão financeira seja executada pela Escola de Extensão – ProEC. 

• O aperfeiçoamento de atividades realizadas remotamente (home Office, EAD, 

etc) motivadas pela pandemia, mas que também abriram novas perspectivas de 

abrangência social a exemplo do Museu de Ciências, nas suas atividades 

educacionais junto à comunidade de jovens e adolescentes. 
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obrigado! 
Fonte: fotos do acervo ProEC 


