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

DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 11 de abril de 2013. 2 

  Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, na cidade de São Paulo, sito à Rua Sena 3 

Madureira, 1500 no Anfiteatro do 4ºandar da Unifesp, reuniram-se os senhores membros do Conselho  4 

de Extensão - COEx da UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Profa. Dra. Florianita 5 

Coelho Braga Campos. Tendo os senhores membros efetivos e convidados assinado a lista de 6 

presença e constatado "quorum" com 19 presentes. Justificaram a ausência: Profa. Dra. Luciana 7 

Ferreira da Silva, Câmara Técnica Extensão campus São José dos Campos, Profa.Dra. Latife Yazigi, 8 

Representante Prof Titulares, Profa Dra Cintia Rejane Moller de Araujo,Representante Diretoria 9 

Acadêmica Campus Osasco , Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva, Representante da Câmara Técnica de 10 

Extensão do campus Guarulhos, Profa. Dra. Virginia Berlanga C. Junqueira Representante Acadêmica 11 

Campus Diadema, Fabricio Gobetti, Representante dos Técnicos Administrativos. Não justificaram a 12 

ausência: Prof.Dr. Luiz Leduino de Salles, Representante do Campus São Jose Campos, Prof. Dr. Zoilo 13 

Pires de Camargo, Representante dos Professores Associados, Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado, 14 

Representante da COREME, Rui Teixeira Lima Jr., Prof. Dr. Jose Carlos Batista, Representante da 15 

Escola Paulista de Medicina. A Profa. Florianita deu início à reunião. INFORMES: Foram realizadas 16 

reuniões com coordenadores da PROEx e os temas abordados: 1) UATIs: discutir a política para as 17 

UATIs da UNIFESP, algo comum como  Colegiado e Gestor, a programação, o tipo de ofertas para os 18 

alunos; o objetivo é ter um modelo de UATI para a UNIFESP respeitando peculiaridades locais, por 19 

exemplo na  UATI de Vila Clementino buscar apoio dos Departamentos  pois a Claudia trabalha 20 

solitária, as UATIs de Sto Amaro e Embu estão mais vinculadas à PROEx e a da Baixada Santista mais 21 

vinculada ao campus Baixada. Discutir cada campo com a finalidade de obter política comum para 22 

todas. O Prof. Kulay comentou que as UATIs estão desconectadas entre si, será eleita Coordenação 23 

Geral que proporcionará melhora e a previsão de formação da 5ª UATI, a de Diadema, por enquanto 24 

excluindo a da Zona Leste, que tem potencial para constituir a sua; 2) PIDA: Programas Integrados 25 

Embu e Diadema, foram convidados os profissionais envolvidos no Pró  e PET Saúde , trabalham com 26 

estágios e as áreas de inserção com o  Município. O Dr. Nicanor comentou que a reunião realizada com 27 

os coordenadores foi interessante, explicou que o termo PIDA está claro historicamente para SP, mas 28 

para outros campi não é referência; relação com o município buscando articular os cursos de graduação 29 

com políticas públicas que o município desenvolve em seu território, deve-se repensar a terminologia, 30 

futuramente ampliar as discussões; criou-se um grupo de trabalho para chegar a mínimo denominador 31 

comum envolvendo outras políticas públicas de um lado a política institucional e de outro as 32 

especificidades desta parceria com os municípios . A Profa Florianita comenta sobre este Grupo de 33 

trabalho ter a finalidade de elaborar documento refletindo todo histórico da Unifesp no PIDA; citou os 40 34 

anos do Embu, onde construíram o SUS, para utilizar a experiência e organizar novos convênios para 35 

os municípios; fazer propostas de revisões para os projetos pedagógicos dos cursos 3) Rede Economia 36 

Solidária: O Dr. Renato informou sobre a reunião realizada com a presença dos membros do Projeto 37 

“Incubadora dos Sonhos” (BS), NETS (SJC) e Economia Criativa (Osasco), que teve como objetivo a 38 

inserção definitiva da Economia Solidária e das várias tecnologias sociais, a partir da articulação entre 39 

os vários Campi, na agenda da extensão universitária na UNIFESP. Nesta reunião foi decidida a criação 40 

de um link na home page da Proex, que seria o embrião da Rede de Tecnologias Sociais e Economia 41 

Solidária na UNIFESP. O Dr. Renato informou, ainda, sobre a realização de um curso de extensão, 42 

denominado “Economia Solidária e o Empreendimento: viabilidade econômica, comércio justo solidário 43 

e planejamento”, que iniciar-se-á no dia 14 de maio, do corrente ano, no Campus Guarulhos. Este 44 

curso, segundo o Dr. Renato, é fruto da discussão sobre a temática de Economia Solidária que vem 45 

ocorrendo, dentro do processo de construção do Campus Zona Leste da UNIFESP. O Dr. Renato 46 

informou, por fim, sobre a seleção interna das propostas, em atendimento ao edital Proext 2013, 47 

realizada por uma comissão formada pela Coordenação de Programas e Projetos Sociais da Proex e 48 

representantes de todas as Câmaras de Extensão das Unidades Acadêmicas. Foram apresentadas 32 49 

propostas e todas foram aprovadas para submissão ao edital após adaptações e correções. 4)PROEXT: 50 
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Dentro das 25 linhas temáticas contidas no Edital, a UNIFESP concorrerá com 20, o que significa uma 51 

melhora substancial da participação da Universidade no edital Proext. 5) Profa. Florianita informa sobre 52 

o I Seminário Cultura e Universidade: Bases para uma Política Nacional de Cultura para as Instituições 53 

de Ensino Superior que será realizado na Faculdade de Medicina e de Arquitetura da UFBa nos dias 22, 54 

23 e 24 de abril, em Salvador, Bahia; a Profa. Renata que representará a PROEx comenta a 55 

importância deste Seminário, cujo objetivo é sensibilizar, mobilizar e articular Instituições Públicas de 56 

Ensino Superior para dialogar sobre ações que promovam o desenvolvimento da cultura, envolvendo 57 

programas, cursos, pesquisa e extensão em arte e cultura. A Profa Florianita comentou que devido ao 58 

tempo não foi possível realizar discussão nas Câmaras sobre o tema antes deste Encontro. 6) A Profa. 59 

Florianita comenta que a Reitoria tem procurado o diálogo com os 4 municípios  onde tem campus; em 60 

São Paulo a inserção vem sendo feita via Gabinete da Prefeitura e da Reitoria. Formação de 4 Grupos 61 

de Trabalho: 1) Educação à Distância(+utilizada), 2) Saúde (Hospital Universitário, questões do Pró 62 

Saúde, PET, Pida, com UBS,distrito), 3) Bairro Universitário e 4) Zona Leste (importância do campus 63 

mas também os riscos: cuidados para não repetir o erro dos outros campi). Ressalta a importância que 64 

cada Câmara local discuta os seus temas com o Município na área da Extensão. Importância de ter a 65 

presença mais vigorosa da Reitoria nos diferentes Municípios. 7)Processo de descentralização das 66 

Câmaras Técnicas: para o próximo COEx fazer avaliação, se a  discussão realizada no ano passado foi 67 

suficiente ou não, citou o exemplo  do Proext cujos entraves  dificultam o andamento, o  Dr. Renato 68 

comenta que o problema é  não centralizar o Recurso. A Profa Sylvia propõe esta discussão na reunião 69 

de junho. 8) Comunicação geral: reunião convocada pela Profa. Marcia Jacomini onde foi apresentado o 70 

novo Diretor de Comunicação: Prof Jose Arbex Jr, as metas: 1) Reforma do conteúdo do Portal Unifesp 71 

no conteúdo e não somente no visual. 2) Jornal: compromisso de ser editado a cada 2 meses: data 72 

marcada para iniciar em junho, solicitação da colaboração de todos. Mudança no site: formado GT, 73 

quando iniciar é importante que as Câmaras avaliem o que deverá ser mudado, mudança no site geral e 74 

a proposta discutir em junho a página da PROEx.  ORDEM DO DIA: 1) A ata de 14 de março foi 75 

aprovada com abstenção das Profas. Bartira, Romilda e Nilana, que não estavam presentes na reunião 76 

2) Homologação do Pró-Reitor Adjunto: Prof. Dr. João Fernando Marcolan, a Profa. Florianita comentou 77 

as razões para a escolha: 1) composição em termos de expansão, e 2) inserção em movimentos 78 

sociais, tem vários estágios com alunos de graduação e extensão, pensar movimentos inserção na 79 

comunidade. Prof. Marcolan agradeceu e comentou sua inserção desde aluno nos movimentos sociais, 80 

que trabalha há muito tempo com movimentos sociais na saúde, especificamente na área da Saúde 81 

Mental e em atividades de extensão; do desafio no cargo: algumas mudanças ocorrerão ao longo do 82 

tempo, vem colaborar quanto as mudanças na PROEx, pois  deve-se focar e ampliar a área de 83 

Extensão,  com inserção e participação da comunidade, nos projetos do Governo Federal, a questão 84 

Extensão na Cultura; a Profa Sylvia elogiou a escolha e comentou sobre a administração dos recursos 85 

obtidos , da experiência  de colega devolver verba, da burocracia. O Prof. Marcolan comentou que o 86 

papel envolve a atuação política na administração para interferir e mudar a burocracia; há as reuniões 87 

dos Pró-reitores realizadas às segundas-feiras para em seguida haver a reunião de todos com a Reitora 88 

e nessas reuniões incluir pauta visando viabilizar ações para destravar a burocracia. Comenta sobre o 89 

aumento de trabalho com a expansão, mas não houve a correlação de pessoal suficiente; sabe-se que 90 

virão novas vagas, mas tem que esperar, deverá melhorar e acredita que com os próximos editais 91 

teremos menos problemas quanto ao trabalho para os recursos das bolsas. O Prof.Dr. João Fernando 92 

Marcolan foi aprovado por unanimidade. 3) Profa Bartira: comentou sobre Histórico Escolar do curso 93 

Fisioterapia em Clinica Médica: foi aprovado no final de 2011, ocorreu e terminou em 2012, não está 94 

mais ocorrendo, na qualidade de Coordenadora Acadêmica precisa assinar os históricos mas está com 95 

problema:  pela Resolução do MEC o Corpo docente deve ter 50% de mestres, ocorre que 90% do 96 

corpo  docente deste curso é de Especialistas e o Coordenador é Mestre segundo pesquisa realizada 97 

no site de servidores da Universidade, alguns não são professores da UNIFESP e assinam. Os 98 

Procuradores da UNIFESP solicitaram retificação no projeto pedagógico. A Profa Florianita comentou 99 

sobre a reunião realizada com o Presidente do Conselho Regional de Fisioterapia - Crefito: nesta foram 100 
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discutidos todos os cursos que não estavam enquadrados na legislação e foram propostos ajustes para 101 

os cursos de Especialização em Fisioterapia, cursos que já começaram em 2013 serão aceitos, mas a 102 

partir de 2014 o Crefito não vai reconhecer os cursos que não se enquadrarem às regras. Conforme 103 

orientação da Procuradoria, o COEx deveria se manifestar aprovando ou não. Os membros 104 

comentaram a excepcionalidade da situação, pois o avaliador não se atentou a regra, o curso foi 105 

desenvolvido e concluído, o apoio aos alunos que foram aprovados e a dúvida: se assinar está 106 

infringindo a legislação, a coordenação docente do curso pode receber processo pela falha, pois 107 

responde pela coordenação pedagógica; caso não seja aprovado o curso há  risco de processos contra 108 

a Instituição, segundo o procurador. Proposta aprovada: não decidir nesta reunião, amadurecer a 109 

discussão, consultar o Procurador gerando assim mais subsídios para a discussão, ficando em 110 

suspenso a decisão, discutir na próxima reunião do COEx com mais subsídios e com a participação do 111 

Procurador. 4) Apresentação e discussão do convênio UNIFESP, representado pela Pró Reitoria de 112 

Extensão da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e Ministério da Saúde-MS, sobre as Redes 113 

de Atenção Psicossocial: O Prof.Dr. Luiz Carlos de Oliveira Cecílio, do Departamento de Medicina 114 

Preventiva apresentou a proposta do MS que envolve os Departamentos de Medicina Preventiva da 115 

EPM e Administração e Saúde Coletiva da EPE do campus São Paulo e Saúde Clínica e Instituições e 116 

Saúde, Educação e Sociedade do Campus Baixada Santista. Aprovado por unanimidade. A seguir a 117 

Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. 118 


