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São Paulo, 06 de novembro de 2019. 

 
 
Profa. Dra. Mônica Sanches Yassuda e Prof. Dr. Ricardo Uvinha 

 

Respectivamente DD. Diretora e Vice-Diretor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

 

 

Prezados 

 

Rosely Aparecida Liguori Imbernon e Dib Karan Jr., candidatos, respectivamente, 

à representação como presidente e vice-presidente da Comissão de Cultura e 

Extensão Universitária – CCEx, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades – 

EACH, USP, apresentam o Plano de Trabalho que deverá nortear as ações, em 

face sejamos indicados para tal representação. 

O Plano de Trabalho será divido em três fases, as quais envolvem estabelecer 

uma continuidade e manutenção das ações desta Comissão, tanto no que 

concerne às atividades relacionadas a Cultura e Extensão desenvolvidas na 

gestão anterior, quanto da representação em instâncias outras (COCEx, 

Comissões da PRCEU, CTA, Congregação etc.). 

 

Plano de Trabalho 

Etapa 1 – Plano de Transição 

Nesta etapa, serão realizadas reuniões em que a nova dupla eleita, estabelecerá 

junto aos antecessores (presidente e vice-presidentes antecessores e membros 

(titulares e suplentes, inclusive RDs) e funcionário do setor, para um diálogo. 

Julgamos ser esta etapa importante em uma transição, pois pretendemos manter 

os programas, projetos, ações e atividades, enfim, as ações de cultura e extensão 

já implantadas e ou em implantação pela gestão anterior, respeitando, assim o 

trabalho dos antecessores. 

Esta etapa deverá ser realizada antes de assumirmos a CCEx, para que o fluxo 

de trabalho seja mantido. 



 

Av. Arlindo Bettio, 1.000 – Ermelino Matarazzo, CEP 03828-000 – site: www.uspleste.usp.br 

Pretende-se sejam discutidos com os membros titulares e suplentes o Plano de 

Ação, e faremos um survey, junto aos atores que convivem na EACH, demandas 

ainda não implementadas, represadas ou novas propostas. 

 

Etapa 2 – A Cultura e Extensão na EACH tem se configurado, desde a 

implantação do campus Leste-USP Capital, como um elo entre 

docentes/pesquisadores e a comunidade local. Diversas ações de Cultura e 

Extensão tem como foco, especificamente, essa população, que usufrui das 

atividades, cursos, oficinas etc. 

A UATI da EACH/USP configura-se como uma atividade de extensão fortalecida, 

e envolvida em vários projetos culturais (coral, teatro) e educacionais (SNCT, 

Programa ECCE). 

 

Desta forma, pretendemos fortalecer essa relação por meio de um diagnóstico 

que envolve: 

a) levantamento das demandas dos atores da vizinhança, 

b) levantamento das demandas dos funcionários no tocante aos cursos de férias 

(promoção de formação continuada para fortalecer a gestão no âmbito da EACH), 

para além de interesses outros desse público; 

c) levantamento junto à comunidade discente, que tem demonstrado preocupação 

com a vizinhança; a partir desse diagnóstico, promover uma aproximação dos 

grupos que tem atuado ou apresentam intenções de atuação, para verificar 

possibilidades de extensão e cultura conjugadas; 

d) Organizar as empresas juniores, identificando potencialidades, possibilidade de 

ações conjuntas (entre duas ou mais empresas juniores), envolvimento em ações 

internas (ex. a empresa júnior de LZT tem auxiliado em ações do Dia de Férias na 

EACH realizado pelo ECCE, desde a primeira edição); 

e) Como coordenadora do Programa ECCE, temos convidado pesquisadores a 

realizar parcerias para que suas pesquisas sejam traduzidas na forma de 

atividades, instalações ou materiais passíveis para divulgação científica. Essa 

possibilidade vai de encontro a demandas de órgão de fomento (CNPq, FAPESP), 
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que tem incentivado tais atividades no âmbito dos projetos financiados. O ECCE 

tem realizado tal procedimento, e temos, atualmente, o meliponário, produto das 

pesquisas do Prof. Tiago Francoy, como instalação que recebe visitas de alunos e 

escolas; produção e material didático para ensino de genética, a partir de 

disponibilização de material dos projetos de pesquisa do Prof. Luiz Paulo 

Andreoli; entre outros. Desta forma, a CCEx poderá promover, durante a Semana 

Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT, uma divulgação da produção científica 

da EACH, na forma de exposição de pôsteres, visitas monitoradas a laboratórios 

de pesquisa, oficinas, e outras atividades que sejam sugeridas pelos 

pesquisadores da EACH. 

f) Retomar o projeto do Cine-EACH. Durante o ano de 2011, quando do 

fechamento do campus Leste USP-Capital, a EACH havia ganhado um projetor 

do CINUSP para montarmos o CineEACH. À época, eu, Prof.a Rosely Imbernon, 

como presidente da CCEx-EACH, e membro do Conselho do CINUSP, discuti 

longamente essa possibilidade com a então Pró-reitora Profa. Maria Arminda e a 

diretora do Cinusp, Prof.a Esther Hanburger, e nos foi doado tal equipamento. 

Infelizmente com a transição na gestão da CCEx, embora eu houvesse deixado 

tudo encaminhado, nada foi feito, e perdemos o equipamento e assessoria técnica 

de funcionário da ECA que virai auxiliar na implantação de um espaço para tal 

finalidade. 

 

Etapa 3 - Implementação de ações abrangentes – 

Esta equipe tem planos de fomentar ações que envolvam o programa Parceiros 

da EACH/USP.  

De fato, essa equipe já tem realizado contatos com empresas vizinhas e 

conseguido parcerias importantes, em que não somente envolvem auxílio para 

eventos, mas também levar parte de seu acervo de divulgação científica, na forma 

de exposições palestras, minicursos, atividades com funcionários, por meio do 

Programa Espaço Ciências Cultura Educação – ECCE. 

O Programa Vai Ter Menina na Ciência, um exemplo de ação coletiva entre 

pesquisadoras, está envolvendo grupos de SI (Meninas na Computação), 
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coordenador pela Prof. Rosana Varga da ExpoMat, Prof. Khátia Honório 

(NanoEACH) e Profa. Rosely Imbernon (ECCE), e várias pesquisadoras, alunas 

de IC de graduação e alunas de pós-graduação, participarão desta ação de 

extensão, que tem como objetivo meninas do ensino médio. 

Já estão em tratativas e discussões, com a Secretaria Municipal de Educação 

(SEDUC) de São Paulo, formação continuada de professores da rede, para 

implementação do novo currículo da cidade. Essa ação, já iniciada pela Profa. 

Rosely Imbernon pelo ECCE, já organizou dois cursos de formação continuada, 

um deles via CCEx, visitas para oficinas, e pretendemos, junto a professores com 

interesse na temática de formação de professores para educação básica, montar 

um polo na EACH. 

 

 

Sem mais, atenciosamente, colocamo-nos a disposição para maiores detalhamentos, 

 

 

Candidata Presidente Prof.ª Dr.ª Rosely Aparecida Liguori Imbernon 

 

Candidato Vice-Presidente Prof. Dr. Dib Karan Junior 

 

 

 
 
 


