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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 1 

FEDERAL DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 03 de outubro de 2013. 2 

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

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

Extensão - COEx da UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Florianita Coelho 5 

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

constatado "quorum" com 19 presentes. Justificaram a ausência, Profa. Raquel de Aguiar Furuie, Pró 7 

reitora Adjunto; Profª.Drª. Carolina Carvalho, Representando a Câmara Técnica de Extensão- CTE BS; 8 

Profª.Drª.Sylvia Helena Batista, representando o Diretor Acadêmico Campus BS, Profª.Drª. Cintia 9 

Moller, Representante do Diretor Acadêmico do Campus de Osasco,  Profª Drª Rosilda Mendes, 10 

Representante dos  Professores  Adjuntos no COEX ; Katia Kouzellis, Representante Discente; Profª 11 

Raiane Assumpção, Coordenadora de Politicas Públicas da PROEX; Profª Drª.Renata Gonçalves, 12 

Coordenadora de  Cultura da PROEX; Dr. Nicanor R.S.Pinto, Coordenador de  Integração Pedagógica 13 

. Não justificaram a ausência, Prof. Dr. Fernando Henrique Cristovan, Representante do Campus São 14 

José dos Campos; Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado, Representante da COREME, Profª Drª 15 

Luciana Ferreira, Representante da Câmara Técnica de Extensão do Campus de São José dos 16 

Campos, Marcelo Paes, Representante dos TAE, Aline Tavares Domingos, Representante Discente e 17 

Prof.Dr. Jose Roberto Ferraro, Diretor H.S.P.  A Profa. Florianita deu início à reunião e comentou que 18 

na reunião do COEX anterior foi sugerido a criação de um Grupo de Trabalho para organizar um  19 

Seminário para conhecer a extensão realizada na Unifesp. A tarefa inicial seria a elaboração do 20 

histórico da extensão na Unifesp, e concomitantemente será realizado um processo de avaliação 21 

participativa, para definirmos a concepção de extensão que queremos adotar e os avanços 22 

pretendidos. Para a constituição deste GT a Pró-Reitoria de Extensão encaminhará carta ao 23 

Coordenador de cada CTE, solicitando a indicação de 1 membro e  foi   proposta a data de 10 de 24 

outubro para a primeira reunião deste Grupo de Trabalho.  Profa Florianita informa que haverá 25 

mudança na data da próxima reunião do COEX, em virtude desta reunião extraordinária que está 26 

ocorendo hoje  e da reunião do GT  no dia 10/10. A proposta é  mudar a próxima reunião ordinária que 27 

está agendada para o dia 14/10 para o dia 31/10 (ultima quinta do mês) e no mês de novembro com  2 28 

feriados(dia 15 e 20), usar  28 e 29/11  para realizar o  seminário (avaliação.participativa e contextual) 29 

e não seria realizado a reunião do COEX. Prof Julio comenta não lembrar de decisão de fazer o 30 

seminário em novembro e Dr. Renato comenta que realmente não houve  o  agendamento, pois é o 31 

grupo constituído para organizar o evento que definirá a data. Prof Odair colocou que é necessário um 32 

tempo para amadurecer a proposta de seminário. Os Professores manifestaram a dificuldade para 33 

participar da reunião em virtude de compromissos assumidos anteriormane, como finalização de 34 

cursos e aulas e a Profa Florianita solicitou que o coordenador que não puder participar encaminhe um 35 

representante para participar da reunião. Sugeriu também a participação de um membro do COEX 36 

além dos representantes das CET e propõe que a reunião de novembro seja realizada na ultima quinta 37 

feira do mês (dia 28). Portanto, as reuniões de outubro e novembro serão realizadas na ultima quinta 38 

feira do mês. ORDEM DO DIA: 1) Homologação do Regimento dos Cursos de Pós Graduação Lato 39 

Sensu: Inicialmente a Profa Florianita pergunta se todos leram o parecer da procuradoria jurídica em 40 

relação ao Regimento dos Cursos Lato Sensu que foi discutido, elaborado e aprovado pelo Conselho 41 

de Extensão da UNIFESP  e pergunta aos presentes se existe  alguma  dúvida ou questionamento  42 

sobre o regimento ou sobre o parecer da procuradoria. Informa também que no parecer da 43 

procuradoria foi solicitado que se definisse no Regimento em discussão, a definição de Atualizaçào 44 

Profissional e explicitasse que os estudantes dos Cursos de Especialização Lato Sensu estão sujeitos 45 

ao Códígo de Ética dos Estudantes da UNIFESP. Em seguida pergunta aos membros do Conselho 46 

qual seria a melhor forma para encaminhar a discussão :    a Pró-Reitora faz a leitura do documento   47 

ou os  membros se manifestam, a partir da análise que realizaram dos documentos. O Conselho optou 48 

pelo segundo encaminhamento.  O TAE Fabricio comentou que já havia solicitado em reunião anterior 49 



 

Rua Sena Madureira 1500    2º andar      CEP 04021 001 - São Paulo / Brasil 

Fone: (11) 3385-4125 

 

a retomada da discussão sobre as funções da Secretária dos Cursos Lato Sensu e a Profa Florianita 50 

informa  que a reunião  de hoje tem pauta única, que é a  homologação do Regimento Lato Sensu e a 51 

discussão deste tema ficaria para uma próxima reunião do COEX. Continuando, Professora Florianita 52 

destacou que durante todo o período de discussão do regimento até a sua aprovação, o assunto que 53 

diz respeito  a função da Secretária não foi apontado. A reunião do COEX do dia de hoje deve se ater 54 

as questões relativas ao Regimento, para que se possa agendar a reunião com os coordenadores de 55 

curso para entrega da cópia do novo Regimento e das senhas, para possibilitar a abertura das 56 

inscrições dos cursos para o primeiro semestre de 2014. Profa Solange sugere que seja acrescentado 57 

no capítulo 1, Residência Médica e Multiprofissional, na área profissionais da saúde. O Sr. Fabricio 58 

solicita à Professora Florianita que conste em ata a informação de que na reunião de junho foi formado 59 

um Grupo de Trabalho para discutir a função da Secretária dos Cursos Lato Sensu, mas respeitando a 60 

urgência da aprovação do Regimento, aguardará a retomada desta discussão e sugere, se possível,  61 

refazer este Grupo de Trabalho. Profa Florianita comenta que se o GT não se reunir, pode ser emitida 62 

uma Portaria para redefinir o GT. Dr. Renato comenta que as alterações sugeridas pela procuradoria  63 

foram acatadas e alerta para a necessidade de  objetividade na discussão, destacando que não se 64 

trata de retomar a discussão do Regimento, já aprovado pelo COEX. Pergunta se alguém tem alguma 65 

observação, discordância, frente aos apontamentos feitos pela procuradoria. Dr. Ademir, 66 

representante da diretoria da Escola Paulista de Medicina, comentou que o Professor Antonio Carlos 67 

Lopes,  não está satisfeito nem com as alterações   e  muito menos com o Regimento e pede vistas a 68 

este processo, que deverá ser levado para discussão na Congregação da EPM. Profa Florianita  69 

informa que não colocará em votação ou reverá a discussão, pois, com isso, todo o trabalho realizado 70 

em quatro sessões do COEX se perderia e, a EPM tendo assento no Conselho, participou de todo o 71 

processo.  Dr. Ademir solicita que conste em ata a posição apresentada pela EPM.   O Professor  72 

Ramiro comenta que entende que o Regimento deve ser homologado,  mas, que   ficaram algumas 73 

brechas.  Ele apresenta algumas observações, ressaltando que, quanto as mudanças propostas pela 74 

procuradoria não tem dúvida. Cita os Artigos: 11, onde sugere a retirada do terceiro item, pois a 75 

própria Câmara de Extensão assessora o Coordenador Acadêmico; 13, ítem dois, onde aponta que a 76 

Secretaria do Curso deverá encaminhar a relação de candidatos à Câmara Técnica e não à PROEX; 77 

28, onde salienta que a Câmara Técnica da EPM não tem servidor para dar fé pública; Capítulo 16, 78 

que trata dos Cursos de Atualização Profissional, onde sugere que se insira uma carga horária 79 

máxima de 179 horas, pois superior a isto se caracterizaria um curso de Aperfeiçoamento; Artigo 50, 80 

em que sugere que o docente seja credenciado pela Câmara de Extensão.  Prof Julio ressalta que 81 

deveria se discutir só o mérito. A Professora Solange destaca que no Artigo 14, é preciso inserir no 82 

mínimo 50% de servidor UNIFESP e no Artigo 18, a necessidade de se justificar o servidor externo. 83 

Dr. Renato destaca que as observações não são incompatíveis. A Técnica em Assuntos Educacionais 84 

Dolores destaca que o Artigo 26 trata da devolução da taxa de inscrição e não da taxa de matrícula.   85 

Professora Florianita pergunta se os Professores Solange e Ramiro estão atendidos com as 86 

correções. Não havendo nada em contrário passa-se à votação para homologar o Regimento. O 87 

Regimento foi aprovado por maioria, com exceção do Dr. Ademir, voto contra e o TAE Fabrício, que se 88 

absteve. Professora Florianita comenta que quando começou a discussão do Regimento: dos 89 

trezentos cursos ativos, cento e oitenta e um apresentavam irregularidades. Os técnicos Dolores e 90 

Rodrigo já encaminharam o pedido de regularização para os coordenadores destes cursos e alguns 91 

deles já se adequaram. Para minimizar estas irregularidades a Professora Florianita informa que 92 

pretende fazer reunião com os coordenadores dos cursos que ainda apresentam irregularidade e será 93 

dado um prazo para que os mesmos realizem as adequações às normas vigentes. Professora 94 

Florianita informa que cerca de dez cursos tem carga horária elevada e será solicitado a adaptação 95 

desta carga ao novo Regimento, quando os coordenadores receberem a senha para a abertura de 96 

novas turmas. As senhas para os coordenadores serão entregue em reunião em que participarão os 97 

Coordenadores dos Cursos, o Coordenador da Câmara de Extensão e a Pró-Reitora de Extensão ou 98 

seu representante. Para os cursos de Especialização da Escola Paulista de Medicina haverá dois 99 
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horários: oito horas da manhã e onze horas da manhã no dia onze de outubro de 2013. Para os 100 

Cursos de Especialização da Escola Paulista de Enfermagem, a reunião de distribuição das senhas e 101 

do novo Regimento será realizada às quatorze horas do dia onze de outubro. Neste mesmo dia, 102 

planeja-se a realização de reunião com os coordenadores dos Cursos de Especialização da Baixada 103 

Santista. A seguir, a Professora Florianita, Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão, agradecendo a 104 

presença de todos. 105 


