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

DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 15 de agosto de 2013. 2 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e treze, na cidade de São Paulo, sito à Rua 3 

Sena Madureira, 1500 no Anfiteatro térreo da Unifesp, reuniram-se os senhores membros do 4 

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

Dra. Florianita Coelho Braga Campos. Tendo os senhores membros efetivos e convidados assinado a 6 

lista de presença e constatado "quorum" com 19 presentes. Justificaram a ausência, Profª Drª 7 

Mariana da Silva Araujo Representante dos Professores Associados e Prof.Dr. Jose Roberto Ferraro, 8 

Diretor H.S.P. Não justificaram a ausência, Prof.Dr. Daniel Vasquez, Representante Diretoria 9 

Acadêmica Campus Guarulhos Prof. Dr. Fernando Henrique Cristovan, Representante do Campus 10 

São Jose Campos Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado, Representante da COREME, Profª Drª 11 

Luciana Ferreira, Representante da Câmara Técnica de Extensão do Campus São Jose Campos, 12 

Aline Tavares Domingos e Katia Kouzellis, Representantes Discentes, Marcelo Paes, Representante 13 

Técnico Administrativo. 1) A Profa. Florianita deu início à reunião explicando que devido a mudança na 14 

data da reunião, o anfiteatro do 4ºandar já estava reservado para outro evento, mas as próximas 15 

reuniões serão realizadas naquele anfiteatro. INFORMES: 1) Participação de Representante da 16 

PROEX nas reuniões das Câmaras Técnicas – CTE: Profª Raiane participou da reunião da CTE da 17 

Baixada Santista, Dr. Nicanor participou nas reuniões das CTEs da EPM e de Diadema. Na reunião da 18 

CTE de Guarulhos não houve possibilidade em participar. Osasco ainda não tem sua CTE, mas a 19 

Profa Florianita participou de uma reunião com a direção do Campus Osasco e com o Poder Público 20 

Local, onde se discutiu as atividades de extensão a serem implantadas no terreno de Quitaúna, futuro 21 

Campus de Osasco. No dia 19 de agosto está agendada a reunião da CTE da EPE e a CTE de SJC 22 

ainda não agendou sua reunião. 2) Profª Florianita participou de uma formatura na Unidade de 23 

Extensão de Santo Amaro e na ocasião propôs a criação de um Conselho Gestor nesta Unidade, 24 

formado por representantes da subprefeitura de Santo Amaro, do Campus São Paulo, pelos 25 

coordenadores dos programas e projetos em andamento na Unidade e representantes dos 26 

movimentos sociais da região e também de alunos dos cursos de extensão. 3) Encontro das UATIS, 27 

no dia 02 de agosto: 8 professores envolvidos com as UATIS visitaram a UATI da Baixada Santista, o 28 

Dr. Nicanor comentou  que o trabalho realizado naquela unidade serve como  modelo, que poderá ser 29 

“copiado” pelas outras UATIs. O Dr. Nicanor reafirmou, ainda, que a reunião foi produtiva e estavam 30 

presentes os professores da UATI, alunos da UATI, bolsistas em projetos de extensão vinculados a 31 

UATI e representantes da Associação de ex alunos da UATI da Baixada Santista, os representantes 32 

da UATI de  Sto Amaro, Diadema, Embu e SP. Foi possível discutir a experiência da Baixada que  33 

articula 2 grandes projetos: o primeiro trata de um  curso de extensão aberto a população da terceira 34 

idade e  outro que oferece vagas, na medida do possível, nos cursos de graduação e nos programas e 35 

projetos de extensão,  permitindo que os alunos da UATI se integrem, efetivamente na vida 36 

universitária. Profª Carolina, BS informou que foi aberta uma outra unidade da UATI em Santos, 37 

situada na zona Noroeste, que tem característica bem diferente da unidade que funciona no prédio da 38 

Silva Jardim. Informou também que está sendo organizado um evento/seminário para ocorrer em 2014 39 

com o objetivo de trocar experiência sobre UATIs  4) Dr. Nicanor informou que na visita à Câmara de 40 

Extensão de Diadema tomou conhecimento de que haveria uma reunião da reitoria/Unifesp com a 41 

Prefeitura local para discutir questões especificas do Campus e da cessão de uso do prédio Florestan 42 

Fernandes para campus de Diadema e foi convidado a fazer parte do grupo para a audiência que 43 

aconteceu no dia 08 de agosto, onde estavam presentes a representação do campus de Diadema. O 44 

objetivo de que esta reunião não pautasse apenas a questão do prédio, mas também a política de 45 

ensino, pesquisa e extensão do Campus Diadema e informar como estas atividades podem estimular 46 

a formulação de políticas públicas voltadas para o município de Diadema, numa parceria da 47 

Universidade com o Poder Público Municipal, que se efetivaria através da formulação de um novo 48 

convênio de parceria. 5) Profª Florianita comenta a realização de seminários e debates e como 49 
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iniciativa da Reitoria citou: Mães de Maio, realizado em maio, o Povo nas ruas, realizado em julho, 50 

UNASUS, PROVAB e está previsto para o dia 21 de agosto com a participação dos Profs: Nelson 51 

Rodrigues dos Santos (UNICAMP), Renato Azevedo (CREMESP) um seminário para discutir o 52 

Programa Mais Médicos, Dr. Nicanor comenta  a dificuldade para conciliar as agendas dos 53 

convidados, mas assim que a data for confirmada, encaminhará para os Coordenadores das CTE 54 

divulguem este evento. 6) O representante dos TAE, Sr. Fabricio Leonardi comunica que houve  55 

reunião com os representantes dos cursinhos para  a formação do cursinho pré vestibular na BS, 56 

previsto para  2014 e  solicita que o GT formado na reunião  de junho retome as discussões  da função 57 

das secretárias dos cursos LS. 7) Prof. Odair, Guarulhos comenta dificuldades para efetuar cadastro 58 

de cursos/eventos no SIEx e a Profª Florianita comenta a necessidade de se ter um sistema mínimo 59 

que adeque as informações necessárias para o cadastro. Profª Florianita informou que foi criado o 60 

Conselho Estratégico de Tecnologia da Informação que fará a reorganização de todo o sistema de 61 

Informação, com o objetivo de oferecer suporte aos Professores em questões variadas. Também    62 

informou que fez contato com a Pró reitoria de Planejamento para verificar o que pode ser modificado 63 

no sistema atual, para tornar mais ágil este processo de credenciamento de cursos e eventos. Dr. 64 

Cebukin, responsável pelo Setor de TI/PROEX informou que o processo de mudanças é longo, 65 

aproximadamente 3 anos e vai necessitar da adesão de todos. Diante destas informações foi sugerido 66 

a organização de um GT para resolver de forma emergencial a questão do catálogo SIEX. Dr. Nicanor 67 

comenta a necessidade de uma solução macro, caseira para funcionar até 2015, cada CET organizar 68 

parte imediata, novo conteúdo  das paginas,TI trazer as soluções na reunião do CETI, especifica da 69 

PROEX, levar para a CET: GT não pode ser só de TI ou PROEX,  8) Prof.Odair sugeriu agendar  70 

reunião com coordenadores dos projetos aprovados no PROExt/2013, com dificuldades na gestão dos 71 

recursos. Profª Florianita informa que realizou 2 reuniões dos coordenadores com os responsáveis 72 

pelos setores de  compras    e orçamento  para resolver as dificuldades, mas como alguns problemas 73 

ainda surgiram e na medida do possível serão resolvidos. Deverá ser agendada reunião com os 74 

coordenadores de projetos que foram contemplados em 2013. Profª. Carolina, BS trouxe em nome de 75 

seus colegas da BS um repúdio em relação a exigência da carta de concordância da comunidade 76 

como critério eliminatório para se habilitar ao Edital PROEX 2013. Na opinião dos professores esta 77 

carta deveria ser considerada como critério de classificação e não como eliminação. Profª Florianita 78 

informou que no Fórum do FORPROEX houve uma moção de repúdio pelo fato da carta da 79 

comunidade ser considerada como critério eliminatório das propostas que não a apresentaram em 80 

anexo às propostas. Neste sentido pode-se afirmar que esta questão está sendo analisada e em breve 81 

será encontrada uma solução adequada. Profª. Romilda comenta cobrança por pontualidade nos 82 

editais por parte do MEC, mas existe a falta de respeito na divulgação do resultado por parte daquele 83 

órgão. Dr. Renato: agendar reunião dia 27 de agosto dos coordenadores com o setor de compras e 84 

gestão orçamentária, para não perder empenho e devolver dinheiro. Profª Romilda comenta sobre o 85 

Comitê Institucional e a Profª Florianita informa que o recurso envolve PROEX, MEC, UAB, Educação 86 

à Distância, MEC repasse sem avisar. ORDEM DO DIA: 1) As atas das reuniões de maio e junho (2) 87 

deverão ser aprovadas na reunião de setembro. 2)Profª. Florianita comenta que em virtude do 88 

cancelamento da reunião de julho, não foi comunicado a saída do Prof.Dr. João Fernando Marcolan do 89 

cargo de Pró reitor Adjunto de Extensão, ele  estava com dificuldade para desempenhar as funções  90 

desde que assumiu e culminou com outros problemas posteriores. Apresentou a Profª Me. Raquel de 91 

Aguiar Furuie, pedagoga do Depto de Fonoaudiologia, com experiência na Extensão, que agradeceu o 92 

convite e se sentiu motivada com o desafio e se colocou a disposição da equipe, esperando contribuir 93 

com o desenvolvimento da extensão na UNIFESP. Foi aprovada por unanimidade como nova Pró 94 

reitora Adjunta da PROEX. 3) Profª. Florianita comenta que na reunião de pró reitores ficou decidido 95 

que um representante da Reitoria participará das reuniões do conselho das pró reitorias, e deu boas 96 

vindas ao Assessor de Gabinete da Reitoria, Sr. Norberto Lobo que está participando da reunião de 97 

hoje. 4)PBEx: Dr. Renato informa que foi enviado a todas as coordenadorias das CTE e 98 

coordenadores de Programa e Projetos de Extensão, o formulário PROEXT de avaliação do 99 
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Congresso para obter  dados que nos permita avaliá-lo. Nos últimos 6 anos este Congresso vem 100 

sendo realizado de forma conjunta com o congresso PIBIC, e esta iniciativa tem se mostrado positiva 101 

principalmente pela troca de experiência que ocorre. Nos 2 últimos anos a introdução da apresentação 102 

oral foi avaliada como positiva e na ultima edição (2013), inovamos com a introdução de uma 103 

metodologia  mais participativa: a roda de conversa.  5) Dr. Renato comenta que alguns 104 

coordenadores de programas e projetos sociais já enviaram a avaliação e a maioria avalia como 105 

positiva, a realização do PBEX junto com o PIBIC. Há críticas quanto ao espaço físico e à forma de 106 

integração proposta. Por outro lado avaliam como positiva a apresentação dos pôsters e sugerem que 107 

esta atividade poderia ser mais articulada com a apresentações orais. Profª Rosilda se posicionou a 108 

favor de espaços que promovam a integração mas na sua opinião os projetos PIBIC e PBEX não 109 

serão integrados só pelo fato de estarem juntos no mesmo congresso. Dr. Renato destacou que a 110 

Extensão não está preocupada em apenas fazer relatos de experiências. Hoje a maior preocupação é 111 

com a questão metodológica e com os impactos acadêmicos e social destas propostas. Foi sugerida a 112 

apresentação de pôster eletrônico. 6) Prof Julio,Osasco colocou que o maior problema do Congresso 113 

PIBIC/PBEX é que não existe integração e sim uma superposição de trabalhos. O espaço físico 114 

reservado para o PIBIC é muito maior e com isto o espaço físico para o trabalho do PBEX ficaram 115 

expostos em locais mais distante e mais acanhados. 7) Dr. Nicanor destacou que está na hora de ser 116 

feita a proposta para que a Universidade realize um Congresso Geral onde sejam reunidos trabalhos 117 

da pós-graduação, iniciação científica, residência, extensão, UATIs, etc. Esta é uma questão de 118 

desenho pois na sua visão, temos que incorporar na nossa prática a capacidade de articular nossas 119 

produções com as políticas públicas. 8) Profª. Carolina, BS destaca que é de fundamental importância 120 

articular a iniciação científica e a Extensão e na sua opinião a articulação tem de ocorrer na mesma 121 

sala, onde serão apresentados trabalhos de iniciação cientifica e de extensão.Também informou que 122 

os estudantes não gostaram de ter salas de apresentação com uma única área temática.9) Profª 123 

Florianita comenta que o congresso PIBIC tem uma comissão organizadora com longa experiência e o 124 

congresso PBEX ainda não conta com este recurso. A sugestão é fazer contato com a PROGRAD 125 

para fazer parte da comissão que organiza o PIBIC ou a constituição de uma comissão para organizar 126 

o PBEX 2014. A seguir a Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a presença de 127 

todos. 128 


