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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 08 DE 2 

DEZEMBRO DE 2011. 3 

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze, na cidade de São Paulo, sito à 4 

Rua Sena Madureira 1500 no Anfiteatro 4º andar, reuniram-se os Senhores membros do  5 

Conselho de Extensão da UNIFESP, sob a presidência do Pró-Reitor Adjunto  de Extensão, 6 

Prof. Dr. Jose Roberto Bretas, na primeira hora e da Pró Reitora de Extensão, Profª. Drª. 7 

Eleonora Menicucci de Oliveira até final. Tendo os senhores e senhoras membros efetivos e 8 

convidados assinado a lista de presença e havendo "quorum", Prof.  Eleonora prosseguiu a 9 

reunião com os 18 membros presentes e primeiramente colocou em votação a ata do dia 11 10 

de agosto, que foi aprovada pelos presentes. Informes: 1) Vº Congresso Brasileiro de 11 

Extensão – CBEU, Com o tema “As Fronteiras da Extensão” foi  sediado na cidade de Porto 12 

Alegre (RS), no período de 8 a 11 de novembro de 2011, e teve como objetivo a troca de 13 

experiências, apresentação de propostas e resultados sobre a extensão universitária no 14 

Brasil. A Programação contou com Conferências, Mesas Redondas, Minicursos e 15 

Atividades Culturais, bem como apresentações de trabalhos nas modalidades de 16 

Comunicação oral, Tertúlia e Oficinas, permeando as 08 áreas temáticas da extensão. A 17 

Conferência de Abertura “Tem fronteiras a Extensão, no dia 08 de novembro, o professor 18 

Oscar Jara, da Costa Rica, retomou algumas questões essenciais suscitadas pela 19 

experiência de Ação Social de universidades da América Latina em torno de um 20 

pensamento de Paulo Freire e da educação latino-americana popular e identificando os 21 

principais desafios para a relação entre universidade e sociedade. À seguir houve o 22 

lançamento de livros e da Revista de Extensão da UFRGS, foi lançado o livro 23 

“Sexualidades”, coordenador pelo Prof. Dr. José Roberto Brêtas, produto do projeto de 24 

extensão, intitulado, “Corporalidade e Promoção da Saúde”. A extensão universitária da 25 

Unifesp esteve presente nas sessões de Comunicação Oral e Tertúlias, com cerca de 32 26 

trabalhos, de todos os Campi da Universidade, reforçando o peso crescente da Extensão 27 

nos cursos de graduação e pós-graduação da nossa Instituição.Na tarde do dia 09 de 28 

novembro, foi realizada uma mesa redonda do Forproex com a Andifes, onde foram 29 

reafirmados os princípios da extensão universitária, e o Presidente da Andifes ressaltou a 30 

importância dos Reitores em planejar a alocação de recursos para a extensão, através de 31 

fluxo continuo, porque além de garantir os indicadores de extensão na matriz da Andifes. 32 

A idéia de um Fundo de Apoio à Extensão, nos mesmos moldes do que existe para 33 

pesquisa, foi levantada, além da necessidade da regulamentação das ações de extensão 34 

através de uma lei que regulamente esta atividade, dentro das Universidades Brasileiras. 35 

Para tanto, é preciso garantir, também a inclusão da extensão na Avaliação do Ensino 36 

Superior, na progressão docente, articulando para isso com o INEP na criação e inclusão 37 

destes indicadores. Na mesma mesa, o presidente da Andifes também se manifestou 38 

favorável à criação do Colegiado de Extensão na Andifes, representando mais um passo na 39 

institucionalização e na incorporação da extensão como processo formativo. À noite foi 40 

realizada um mesa redonda com o Professor Luiz Claudio – da SESu/MEC, o professor 41 

Brenelli do SGETS/Ministério da Saúde, o vice-reitor da UFRGS, presidida pelo 42 

presidente da Andifes, que tratou, das políticas públicas para o fortalecimento da extensão 43 
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universitária. Nesta, o Prof Luiz Cláudio garantiu o lançamento do Programa “Josué de 44 

Castro”, ainda este ano, em Brasília e que, o Plano Nacional de Extensão será publicado, 45 

em forma de portaria Ministerial, também ainda este ano e ressaltou a maior alocação de 46 

recursos (cerca de R$ 70 milhões) para o edital PROEXT de 2012. O dia 10 foi preenchido 47 

em sua totalidade, por oficinas, minicursos e comunicações orais, no dia 11 pela manhã,  48 

ocorreram 5 mesas redondas e às 14 h, a Conferência de Encerramento “A Extensão 49 

Universitária confrontada pela miséria e a fome no século XXI”, proferida pelo bispo Dom 50 

Morelli. Durante todo o Congresso, ocorreu a Mostra de Extensão, que foi um espaço 51 

destinado a dar visibilidade às ações de extensão das universidades brasileiras, 52 

organizado em estandes no campus central da UFRGS. A Universidade Federal de São 53 

Paulo, através da Pró-reitoria de Extensão locou um estande que foi utilizado como espaço 54 

interativo de diálogo, troca de experiências e articulações, além de expor os produtos 55 

gerados através das ações de extensão e, também, serviu como referência para os mais de 56 

50 alunos, docentes e servidores da Unifesp que participaram do Congresso. 2) XI 57 

Congresso Ibero americano de Extensão Universitária : de 21 a 25 de novembro, sediado na 58 

cidade de Santa Fé - Argentina, no Campus da Universidade Nacional do Litoral, 59 

abordando o tema: ”Integração, Extensão, Docência e Investigação para a Inclusão e 60 

Coesão Social”, na abertura a Profa Liliana Demalo, presidente da União Latinoamericana 61 

de Extensão Universitaria, reitora do Instituto Universitario Nacional de Arte, da 62 

Argentina abordou a necessidade da inclusão da extensão nos planos pedagógico, à 63 

semelhança da discussão que vem sendo travada nas universidades brasileiras. No painel: 64 

”Políticas Públicas de Extensão Universitária da America Latina e Caribe, a Profa Sandra 65 

de Deus, Pró Reitora de Extensão da UFRS, substituiu o Prof Luiz Claudio Costa - SESU, 66 

discorreu sobre a política de extensão do governo para as universidades brasileiras, 67 

abordando várias iniciativas, como Proex, PET-Conexões, Programa Josué de Castro, 68 

Plano Nacional de Extensão Universitária e Lei de Extensão. O Prof. Gil Ramon Gonzalez 69 

Gonzalez, vice ministro de Educação Superior de Cuba colocou que a partir de 1976, o 70 

governo cubano implementa uma política de universalização da universidade e do 71 

conhecimento, onde a extensão assume um papel fundamental, com a inclusão da cultura 72 

e arte, no rol da extensão, assim como, a formação profissional é uma articulação estreita 73 

com municípios e comunidades. No dia 23 ocorreu a abertura do Plenário da União Latina 74 

Americana de Extensão Universitária onde a representação se dá por cada país, não sendo 75 

permitida a participação de outras universidades, mesmo como ouvinte. A apresentação do 76 

pôster: ”Ações de Promoção da Saúde: Uma parceria da Universidade e Instituições 77 

Públicas de Ensino”, de autoria das Profas: Raquel Furuie, Maria Cecilia e do Dr Renato 78 

Nabas, e no dia 24 o Dr Renato apresentou o trabalho: “Programa de Integração Docente 79 

Assistencial do Embu”  3) IIº Congresso Paulista de Extensão - Copex e Iº Congresso de 80 

Extensão da Unifesp: agendado para os dias 09, 10 e 11 de agosto de 2012, o local ainda 81 

indefinido, a Profa Mª Candida  verificará a possibilidade do Memorial da America Latina, 82 

foram realizadas 4 reuniões e a programação dependerá das salas 4) UNASUS No dia 83 

06/11/2011 foi  aplicada a segunda avaliação presencial, o primeiro curso de Especialização 84 

em Saúde da Família, em parceria com a UnA-SUS – Universidade Aberta do SUS, 85 

finalizou com uma taxa de evasão inferior a 4%. No dia anterior, foram apresentados 752 86 

TCC - Trabalhos de Conclusão de Curso para 25 bancas formadas por 3 avaliadores cada, 87 
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e a média das notas foi de 8,4. Em continuidade ao Projeto que visa capacitar, em 3 anos, 88 

4.000 profissionais de saúde do Estado de São Paulo, que exercem atividades assistenciais 89 

na Estratégia Saúde da Família como enfermeiros, médicos e odontólogos em 21/11/2011 90 

iniciou a segunda turma com 1.597 matriculados. 5) Prova da Residência Médica realizada 91 

no dia 13 de novembro,  nas dependências da Uninove, no Bairro da Barra Funda- acesso 92 

direto-provas dissertativas com respostas curtas e índice bom de aprovação (75% ) 93 

comparados a faixa de 60-70% nos anos anteriores e o aumento do nº de vagas para 94 

Residência Multiprofissional. ORDEM DO DIA: 1) Universidade Aberta à Terceira Idade 95 

- Campus Baixada Santista-UATI/BS; aprovado na Câmara de Extensão BS e na Câmara 96 

de Graduação. Os Profs João Paulo Botero e Sidnei Casseto apresentaram o programa da 97 

UATI/BS, que tem como objetivo geral abrir o campus BS à participação de idosos da 98 

região, pela sua inserção em atividades de ensino de graduação, extensão e pesquisa, 99 

proporcionando a oportunidade de cursar e contribuir com módulos em cursos de 100 

graduação oferecidos no campus, desenvolver um programa de ensino e atividades 101 

específicas para a turma de idosos e favorecer a participação nas diversas atividades 102 

abertas do campus, incluindo extensão e pesquisa. O projeto foi aprovado por 103 

unanimidade. A Profa. Eleonora ressaltou o trabalho da UATI/BS e comunicou o pedido de 104 

afastamento, por motivos pessoais da Profa. Nadir da UATI-SP, a indicação dos Profs: 105 

Ramiro, Edvane e Kulay e o convite ao Prof. Luiz Roberto Ramos 2) Alterações do 106 

Regimento Geral da Extensão, inclusão Regimento da Câmara Técnica de Extensão: Art 107 

10º acrescentar item XV - Credenciar e abrigar as Coordenadorias de núcleos Associados, 108 

constituídos por grupos organizados de forma interdisciplinar e interdepartamental e 109 

multiprofissional, que estejam comprometidos e desenvolvam atividades de extensão em 110 

parceria com outras instituições públicas e com a sociedade organizada. Renomear Cap. V 111 

para: Das diretrizes da PROEx para os regimentos internos das Câmaras de Extensão, o 112 

art12: das finalidades, art13: das competências e art13: da composição. Criação do Cap VI: 113 

Dos proponentes de atividades de extensão. Art16º Cabem aos docentes, pesquisadores e 114 

aos técnicos administrativos em educação proponentes de atividades de extensão: I – 115 

elaborar propostas de atividades de extensão de acordo com as diretrizes da PROEx: II- 116 

responsabilizar-se pela execução da proposta assim como pó sua avaliação; III - 117 

supervisionar e avaliar o desempenho dos envolvidos na execução das atividades; IV – 118 

elaborar relatórios a respeito das atividades de extensão realizadas, de acordo com as 119 

normas estabelecidas; V – prestar contas dos recursos financeiros dentro dos prazos 120 

previstos e das normas vigentes. Com estas inclusões: Do desenvolvimento das Atividades 121 

de Extensão passa a ser Cap VII e a numeração dos artigos subseqüentes acrescida em 3 122 

números.    3).   Minuta do Edital do Programa Josué de Castro  nomeada comissão que 123 

será composta por representantes indicados pelas Câmaras Técnicas.4) Projeto 124 

Valorização do Profissional Atenção Básica-PROVAB: A  Portaria Interministerial nº2087 125 

de 1º de setembro de 2011 instituiu o PROVAB, que compreende um conjunto de medidas 126 

para estimular os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros e odontólogos) a 127 

trabalharem na Estratégia de Saúde da Família em localidades de difícil acesso e 128 

provimento ou de populações de maior vulnerabilidade. Inclui apoio presencial e à 129 

distância para os profissionais e remuneração equivalente à dos trabalhadores da ESF, 130 

além de especialização em Saúde da Família para os que ficarem por dois anos sob 131 



 

Rua Pedro de Toledo, 650    2º andar      CEP 04023-900 - São Paulo / Brasil 

FoneFax.: (11) 5576-4717/  5576-4718    E-mail: secretaria@proex.epm.br 

 

responsabilidade das universidades públicas participantes do Sistema Universidade 132 

Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS). Para os médicos, além da especialização, a 133 

participação no programa poderá render bonificação de até 20% nos Concursos de 134 

Residência Médica em qualquer especialidade para os que ficarem dois anos. São 2000 135 

vagas (médicos); 1000 (enfermeiros) e 700 (dentistas) poderão ser preenchidas a partir de 136 

fev/2012 e o bônus passam a valer a partir de novembro/2012. A adesão ao PROVAB foi 137 

aprovada na reunião da Congregação da EPM de dezembro e colocada em votação no 138 

COEX foi aprovada e nomeada uma comissão de estudos formada pelos Professores: 139 

Ramiro Azevedo, Edvane De Domenico, Silvio Duailibi e Dr. Renato Nabas para 140 

apresentar sugestões na implantação do referido programa.  A Pró-Reitora de Extensão 141 

encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, a 142 

reunião foi encerrada. 143 


