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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 1 

DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2012. 2 

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, na cidade de São Paulo, sito à Rua 3 

Sena Madureira,1500 no Anfiteatro do 4ºandar do Prédio da Reitoria da Unifesp, reuniram-se os 4 

senhores membros do Conselho de Extensão - COEx da UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora 5 

de Extensão Profa. Dra. Conceição Vieira da Silva Ohara. Tendo os senhores membros efetivos e 6 

convidados assinado a lista de presença e constatado "quorum" com 20 presentes a Profa. Conceição 7 

deu início à reunião com o expediente. Justificaram a ausência: Prof. Dr. Ricardo Coelho Silva 8 

representante da Câmara Técnica de Extensão de São José dos Campos; Profa Lucila Amaral 9 

C.Vianna Profa Diretora da Escola Paulista de Enfermagem, Dra. Latif Yazigi representante dos 10 

Professores Titulares, Prof. Dr. Zoilo Pires de Camargo representante dos Professores Associados.  11 

Não justificaram a ausência: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas Diretor Acadêmico do Campus 12 

Guarulhos, Profa. Dra. Ieda Verreschi, Diretora Acadêmica do campus Osasco, Prof. Dr. José Augusto 13 

Carrazedo Taddei representante dos Professores Associados, Prof. Dr. Claudio Arnaldo Len 14 

representante dos Professores Adjuntos e o Rui Teixeira Lima Junior representante discente da 15 

graduação. INFORMES: 1) Foi discutido o recebimento de verbas do PROEXT na Universidade 2) 16 

Profa. Sônia Pereira do Coremu mencionou a formulação do edital do programa de residência em 17 

Enfermagem Obstétrica. O processo já foi encaminhado para o Ministério da Saúde e estão 18 

aguardando a verba para o pagamento das bolsas. 3) Publicado o edital para bolsas PIBIC 2012/2013 19 

com duração de 10 meses serão contempladas 190 bolsas no valor de 360 reais. Prazo de inscrição 20 

de 04 à  29 de junho. Podendo ser prorrogado se necessário devido à greve 4) Prof. José Roberto 21 

Brêtas relatou que houve 900 inscrições no Copex e que encerrou o prazo para inscrições dos 22 

trabalhos. Foram enviados 600 trabalhos serão escolhidos 452 sendo 152 com apresentação oral e 23 

300 em forma de pôster. Estão estudando a possibilidade da ampliação da participação dos trabalhos 24 

em forma de pôster. Dr. Renato Nabas disse que o evento por envolver outras universidades não pode 25 

ser cancelado.  A Profa. Conceição mencionou que o evento foi aprovado pelo comando de greve por 26 

ser um compromisso institucional 5) O prof. Kulay mencionou que os Núcleos Associados e a UATI 27 

estão aguardando a aprovação dos regimentos pela Procuradoria 6) UATI - o regimento foi retirado da 28 

procuradoria para revisão foi finalizado com os Coordenadores e retornará para a mesma. A Profa. 29 

Conceição informou da reunião que terá com o procurador para discutir convênios para os Núcleos 30 

Associados e também precisa saber se poderá recredenciar ou não os mesmos para a Pró-Reitoria de 31 

Extensão. A Pró-reitora agradeceu os Coordenadores dos Núcleos Associados e os da UATI na 32 

elaboração dos regimentos e disse ainda que estão buscando convênios afim de manter as UATIs que 33 

possuem necessidades diferentes em cada Campus.7) Profa. Bartira participou de uma reunião na 34 

Secretária da Saúde para tratar de convênios com a FUNDAP e disse que estão checando alguns 35 

projetos de especialização que não estão de acordo com critérios do MEC. Precisam adequar alguns 36 

cursos de acordo com a resolução do MEC de 2007 8) Unidades avançadas: Zona leste – Houve uma 37 

reunião do Sr. Luis França com o Ministério da Cultura para realizar um convênio para a implantação 38 

de um curso de especialização em gestão cultural na Zona Leste em parceria com Guarulhos. A profa. 39 

Conceição falou da reunião que teve na Zona Leste e que foi muito produtiva e falaram da reportagem 40 

sobre uma construção de uma Universidade Federal na região. Foi informado que a Zona Leste e 41 

Santo Amaro pertencem a Vila Clementino. Foi relatado que o Prof. Nildo Alves Batista na reunião do 42 

CONSU comentou que a pactuação com o MEC é apenas para o Embu. 9) A Pró-Reitora disse que o 43 

servidor Alberto Cebukin estava em Maceió representando-a para tratar do Provab que teve 129 44 

candidatos inscritos e  que abrange as áreas de Odontologia, Enfermagem e Medicina 10) Saiu  edital 45 

prorrogando o UNASUS até 2013, será realizado um relatório do Unasus com prazo de entrega até 15 46 

de agosto de 2012 11) Prof. Odair expôs que há a necessidade de qualquer atividade a ser 47 

desenvolvida na Zona Leste deverá passar pela Comissão Técnica de Extensão e Congregação. A 48 

Profa. Conceição reforçou que este é e será o trâmite legal desta Pró-Reitoria 12) Profa. Conceição 49 

falou sobre a reunião que teve com as Câmaras Técnicas de Extensão no dia 16 de maio para tratar 50 
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das facilidades e dificuldades das mesmas 13) A Pró-Reitora passou o cronograma das eleições e as 51 

regras para indicação de Reitor e Vice-Reitor da Unifesp mandato 2013/2017  divulgado na reunião do 52 

Consu no dia 13 de junho EXPEDIENTE: 1) Apresentação do relatório do Proext pelo Prof. Dr. José 53 

Roberto Brêtas no qual foi consultor CTN que ocorreu entre 21 e 25 de maio em Brasília. O prof. 54 

Brêtas disse que foram cinco dias intensivos e ampliados por falta de parecer ad-hoc, comunicou que 55 

saiu a lista provisória para que se possa ter recursos, e que não houve o acerto do valor do orçamento 56 

2) Apresentação preliminar dos fluxos da Pró-Reitoria de Extensão com as Câmaras de Extensão com 57 

a finalidade de facilitar a dinâmica que será melhor apresentada na reunião de julho A profa. Bartira 58 

Roza disse ainda que após a formulação dos Fluxos farão um POP (Procedimento Operacional 59 

Padrão) de cada etapa utilizando nomenclatura mundial. ORDEM DO DIA: 1) A ata de 10 de maio de 60 

2012 foi aprovada por unanimidade 2) Proposta sugerida pela Profa. Dra. Florianita Coelho Braga 61 

Campos representante da Câmara Técnica de Extensão da Baixada Santista para a ampliação do 62 

prazo do edital de matrícula do PIBIC por um mês após o retorno às atividades acadêmicas o qual foi 63 

aprovado por unanimidade 3) Regimento interno da Proex, a partir do capítulo V, foram realizadas as 64 

alterações sendo acatadas as sugestões dos membros, onde consideraram aprovada, dando por 65 

encerrado o mesmo, por aclamação e ressaltado pela Dra. Conceição que antes de mandar para a 66 

Procuradoria farão última conferência na reunião de julho 4) Profa. Nilana de Barros do Campus 67 

Diadema Mostrou preocupação, da forma regimental entre Congregação e Câmara Técnica de 68 

Extensão e a autonomia do Campus 5) O tópico “cursos de especialização que irão utilizar Hospital 69 

Universitário em relação à preceptoria” não foi discutido por não terem sido apresentadas as normas.  70 

6) Prof. Odair sugeriu discutir os regimentos das Câmaras Técnicas de Extensão na próxima reunião 71 

para ajustar com o da Pró-Reitoria. A seguir a Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão 72 

agradecendo a presença de todos e Informou que estará de férias no mês de Julho e que a próxima 73 

reunião será presidida pelo Pró-Reitor Adjunto de Extensão Prof. Dr. José Roberto da Silva Brêtas. 74 


