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EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA CONSTRUÍDA POR TODOS NA UNIFESP – 
INCLUSÃO POR COMPETÊNCIA E ATUAÇÃO 

Contribuição dos técnico-administrativos em educação com titulação – TAEs - que atuam 
na Extensão da UNIFESP 

 
A graduação e pós-graduação stricto sensu são áreas do conhecimento que 
historicamente contemplavam a atuação exclusiva de docentes concursados Nos últimos 
anos, entretanto, este cenário vem se modificando devido à demanda institucional da 
UNIFESP, com aposentadoria ou saída de docentes para outras instituições. 
 
Em alguns programas, observa-se que os TAEs assumem a docência junto à graduação e 
a orientação de teses de mestrado e doutorado, chefias de novos setores onde não há 
docentes, assumem integralmente a supervisão da residência médica e multiprofissional 
principalmente na Escola Paulista de Medicina e no Hospital Universitário. 
 
No Brasil, a extensão universitária é um dos pilares do ensino. Obedecendo ao preceito 
constitucional da “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” os planos de 
atividades de extensão são elaborados levando em consideração uma ou mais dessas 
perspectivas. 
 

A. INCLUSÃO POR COMPETÊNCIA E ATUAÇÃO 
1. Extensão nas universidades 
As atividades de extensão universitária incluem programas, projetos, cursos lato sensu, 
eventos, estágios, núcleos de estudo, etc. São desenvolvidas nas universidades públicas 
ou privadas, sem restrições sobre o profissional que pode exercê-las. 
 
Essas atividades propiciam desenvolvimento profissional ao docente, discente e ao técnico 
administrativo pela qualidade do ensino, integração com a comunidade e o fortalecimento 
do princípio da cidadania, bem como o intercâmbio artístico-cultural. 
 
A formação de profissionais pelos cursos de extensão engloba a proposta governamental 
de integração entre a universidade e a comunidade possibilitando a formação de equipes 
multidisciplinares para atuarem profissionalmente no coletivo e nas comunidades de 
prática. 
 

Hoje, não basta ao profissional - em qualquer categoria - possuir conhecimentos teóricos e 
executar seu trabalho individual com habilidade, ele precisa: aplicar seus conhecimentos 
em sua comunidade (competência), saber trabalhar em equipes, formar redes integradas 
de contato profissional, social e pessoal, ser atuante no seu local de trabalho, extrapolando 
o conceito de habilidades e competências, pois o profissional que a comunidade espera é 
um agente de modificações e não um mero espectador. 
 
2. Metas do Programa de Extensão Universitária 
O ProExt apóia as instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de 
programas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de políticas 
públicas, sugere temas como: atenção integral à família; combate à fome; erradicação do 
trabalho infantil; combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes; 
juventude e desenvolvimento social; geração de trabalho e renda em economia solidária; 
promoção e/ou prevenção à saúde; violência urbana;direitos humanos;educação de jovens 
e adultos;atenção à pessoa idosa, à pessoa com deficiência e às populações indígenas e 
quilombolas; atividades complementares ao Programa Brasil Alfabetizado; educação 
ambiental e apoio ao desenvolvimento comunitário;inclusão étnica;apoio à organização e 
desenvolvimento comunitário;inclusão social dos usuários de drogas; inclusão digital; apoio 
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às atividades de escolas públicas;ensino de ciências; Educação de jovens e adultos, 
incluindo apoio ao desenvolvimento de sistemas locais e regionais de educação, 
alfabetização e letramento. 
 
3. Universidades e objetivos globais 
A UNIFESP já contempla vários dos temas da PROEXT, porém falta mais atuação no 
Programa da OMS relativo à Agenda do Desenvolvimento do Milênio a qual o Brasil é 
signatário e às novas metas propostas a partir de 2015 (www.myword2015.org).  
 
Os servidores TAEs UNIFESP podem desenvolver atividades locais e ações globais dentro 
da Extensão Universitária devido à sua qualificação profissional, como já ocorre dentro do 
governo federal. Há escassez de profissionais e docentes que atuam nessa interface 
saúde/ ambiente/ sociedade. 
 
4. Regimento PROEX 2013 
Na UNIFESP o acesso à docência é limitado pelo número de vagas por disciplina e 
formação específica. 
 
A Lei 1.091, de 12/01/2005 instituiu o plano de carreira para servidores TAE, incentivando 
sua qualificação de alto nível - mestrado, doutorado, pós-doutorado. O TAE com titulação 
já cumpre seu papel não só como profissional qualificado em prol da universidade, mas 
também atua no ensino e pesquisa, na coordenação de projetos, p.ex. 
 
Em 2006, o Regimento de Extensão (Gestão do Prof. Albertoni) permitiu que os TAEs com 
titulação de doutorado encontrassem seu equilíbrio profissional atuando de fato na 
Extensão Universitária, propondo cursos, coordenando e dando aulas, ações antes só 
permitidas aos docentes. 
 
Hoje os TAEs são responsáveis por cursos de extensão de alto nível (nada devendo aos 
cursos coordenados por docentes), fortalecendo o segmento lato sensu na UNIFESP. 
Vários cursos de Extensão da UNIFESP possuem corpo docente exclusivo de TAEs, 
alguns cursos firmaram parcerias extramuros com centros de excelência em ensino, 
pesquisa e assistência do país e do exterior. 
 
A partir de 2013, sem consulta à comunidade da UNIFESP, uma alteração no regimento da 
PROEX desconsiderou todo o trabalho construído pelos TAEs desde 2006, condicionando 
suas ações de extensão a partir de 2014 à tutela de docentes que passarão a responder 
como coordenadores dos cursos, projetos, programas. 
 
B. DETALHAMENTO DA TESE 
Justificativa 1 – Competência  
Os TAEs introduziram técnicas didáticas de vanguarda em alguns cursos, incentivam os 
alunos à análise crítica das informações que recebem em sala de aula, se auto-avaliam, 
sistematizam suas experiências, tem linhas de pesquisa na extensão, divulgam suas 
ações. 
 
Justificativa 2 – Inclusão  
Os atuais cursos de extensão na UNIFESP que passaram a ser desvalorizados apenas por 
não terem um docente como responsável devem ser avaliados sob outros contextos visto 
que eles foram previamente aprovados pela PROEX, independente da categoria 
profissional do atual coordenador. Levar em conta as diferentes interfaces de trabalho 
dentro dos universos de conhecimento, não só a categoria profissional do coordenador 
TAE. 
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Justificativa 3 - Extra-Muros  
A extensão universitária pode trabalhar a transdisciplinaridade – a partir dos eixos 
principais de cada curso contemplar também ações sócio-ambientais, a Agenda 21 Global 
aplicada aos temas desenvolvidos nos cursos, a gestão de riscos, biossegurança, discutir 
nosso futuro comum e da própria universidade, compartilhando com a comunidade do 
entorno dos campi esses conhecimentos através de eventos abertos, considerando a 
necessidade urgente de reorganizar as sociedades frente às alterações climáticas 
inevitáveis, as migrações de populações, a escassez de recursos hídricos e alimentos, a 
gestão de riscos – introduzir tópicos sobre sustentabilidade. 
 
Justificativa 4 – Sociedade  
A formação de redes organizadas multicêntricas será o ponto de partida para a preparação 
para a gestão sustentável, dentro e fora dos campi UNIFESP. Os alunos de extensão 
precisam ser incentivados à análise crítica das informações que recebem em sala de aula: 
avaliar, sistematizar suas experiências e divulgar suas ações na comunidade.  
 
Justificativa 5 - Desafios 
1. Introduzir novos modelos didático-pedagógicos na Extensão, aplicados para flexibilizar 
os currículos de extensão. 
2. Os cursos de Extensão atuais podem ser desdobrados em módulos temáticos que 
permitem integração de conteúdos entre os cursos oferecidos? Se sim, o aluno de 
extensão poderá escolher módulos de seu interesse, contemplando sua formação e área 
de atuação. 
 
D. Propostas dos Técnico-Administrativos com titulação de mestre, doutores e/ou 
pos-doc que atuam na coordenação de Cursos lato sensu  
 
1. As atividades de extensão da universidade devem ser realizadas por quem tem 
competência e vontade de colaborar, independente de sua classe profissional. 
2. Os CAMPI da UNIFESP tem características diferentes e ações que são adotadas em um 
CAMPI não podem ser generalizadas para outros. 
3. Toda e qualquer modificação futura que envolva TAEs devem passar por consulta à 
comunidade da UNIFESP tendo em vista que ela é composta não só por docentes. 
4. No Regimento atual do MEC 2014 não há nenhuma restrição para coordenação de 
cursos de extensão pelos TAE – cada universidade faz suas próprias regras de extensão. 
 
Sendo assim, solicitamos: 
D.1. Readequar o Regimento atual da PROEX UNIFESP considerando que outras 
universidades públicas e institutos de pesquisa já incluem os TAEs como coordenadores 
de cursos de extensão. 
D.2. Respeitar o trabalho já realizado pelos TAEs, permitindo a continuidade da 
coordenação de seus cursos na Extensão universitária, sem desvalorizar segmentos 
profissionais apenas por não serem docentes na UNIFESP. 
 
Para pensar 

- Os certificados PROEX assinados pelos TAEs com titulação em seu período 
de atuação como coodenadores – desde 2006 - deixarão de ter valor legal 
para os profissionais formados nesses cursos nas turmas anteriores se 
permanecer a alteração do Regimento da PROEX de 2013 que impede os 
TAEs de coordenar seus cursos? 
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Concordam com as propostas desta tese: 
 

NOME*                                                       SIAPE 
 

1.  Ivani Lucia Leme    11367611 
2.  Cristina Malzoni Ferreira Mangia 11371583 
3.  Paola Zucchi    14363964 
4.  Gisele Landim Lahoz    11397540 
5.  Fernanda Crosera Parreira  11388451 
6.  Rudolf Wechsler    11377387 
7.  Simone de Campos Vieira Abib 112006-6/0002 
8.  Nivia A. Pissaia    11392173 
9.  Maria Conceição do Rosário   14601539 
10. Cibelli Rizo Cohrs    11839241 
11. Ana Virginia Nóbrega Gugliotti  11371150 
12. Lilian Cuppari Valle   15653524 
13. Douglas A. Rodrigues   11390731 
14. Armando Morales Junior  21361025 
15. Solange Aparecida Tedesco  11366709 
16. Rita de Cássia Valiengo   63066307 
17. Eliane Malheiro Ferraz de Carvalho 11608575 
18. Acary Souza Bulle Oliveira  11457577 
19. Jorge Mitsuo Mizusaki   65948722 
20. Anita Sachs     11377573 
21. Norma Lottenberg Semer  11398473 
22. Heloisa Baccaro Rossetti Santana 11369384 
23. Edmilson Takehiro Takata  11372474 
24. Maria Clemente    11369759 
25. Marcos Cesar Floriano    14382594 
26. Luciana Dias Chiavegato  11371524 
27. Afonso Carlos Neves    11394117 
28. Sissy Veloso Fontes   11372008 
29. Myrian Spinola Najas   11390618 
30. Samanta Mucci    14383035 
31. Adiel Goes de Figueiredo Jr  24869704 
32. Enith Hatsumi Fujimoto   11361138 
33. Jacy Perissinoto    11375287 
34. Cintia Johnston    RF2021067 

 


