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

DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 18 DE SETEMBRO DE 2014. Aos dezoito dias do mês de 2 

setembro do ano de dois mil e quatorze, nesta cidade de São Paulo,   Rua Sena Madureira, nº1500, no 3 

prédio da Reitoria, na sala de reuniões da Pró-Reitoria de Extensão,  2º andar, reuniram-se os senhores 4 

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

Extensão, Profª Florianita Coelho Braga Campos. Estiveram presentes os membros :  Profª Florianita 6 

Coelho Braga Campos; Profª Raquel de Aguiar Furuie; Prof. Ramiro A. de Azevedo; Profª Silvia 7 

Helena Batista; Profª Carolina Carvalho; Prof. Arlindo Flávio;Prof. Marco André Dias; Prof. Júlio César 8 

Zorzenon Costa; Profª Janine Schirmer; Profª Maria de Fátima Magalhães; Profª Mariana da Silva 9 

Araújo; Justificaram a ausência: Profª Drª Romilda Fernandez, Coordenadora da  Câmara de 10 

Extensão do Campus   Diadema ; Profª Drª Cintia Moller , representando o Campus de  Osasco; Prof. 11 

Dr. Jose Roberto Ferraro, Diretor H.S.P; Profª Drª Luciana Farias,  representante dos Professores 12 

Adjuntos, Profª.Drª.  Betânia Libanio, representante da Diretoria  Acadêmica de Guarulhos, Prof. Dr. 13 

Odair da Cruz Paiva, Coordenador da  Câmara de  Extensão do Campus de  Guarulhos, Débora 14 

Nunes Lisboa e Fabricio Leonardi, representantes do segmento dos  TAEs.   Não justificaram a 15 

ausência, Profª Drª. Sônia Maria Barros, Diretora Acadêmica da  Escola Paulista de Enfermagem; 16 

Prof. Dr. Gilmar Fernandes do Prado, representante da Comissão de Residência Médica e a 17 

acadêmica   Aline Tavares Domingos, representante discente.  Tendo os senhores conselheiros 18 

assinado a lista de presença e constatando-se o quorum com 19 presentes, a presidente do Conselho 19 

de Extensão iniciou a reunião do dia 18 de setembro  de 2014 com a sessão de informes.  20 

INFORMES: 1- Fórum Nacional de Coordenadores de Programas de Residência em Área Profissional 21 

da Saúde (Multi e Uniprofissionais). As  Professoras Florianita Coelho Braga Campos, Solange 22 

Tedesco, Maria Stella Peccin,  e Suely Zanae, participaram deste Fórum, que ocorreu  em Vitoria/ ES,  23 

nos dias 6 e 7 de setembro. Este evento foi apoiado pelas seguintes entidades:  Associação Brasileira 24 

de Saúde Coletiva, Associação Brasileira da Rede Unida, Escola Nacional de Saúde Pública, 25 

Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e Ministério da Educação e Cultura. Um 26 

aspecto bastante positivo deste evento foi  a  reativação da Comissão Nacional da Residência 27 

Multiprofissional, que   elaborou a minuta  que define os critérios da  certificação, atendendo as 28 

particularidades que dizem respeito aos cursos  que ocorreram antes de  2005 e os que ocorreram 29 

posteriormente. A minuta elaborada foi encaminhada para os órgãos competentes para análise. Outro 30 

comunicado foi o relativo a realização dos Seminários Regionais que estão programados para ocorrer   31 

em novembro. Até dezembro deverá ocorrer  o 5º Seminário Nacional. Analisando a situação nacional, 32 

constata-se que a região sudeste é a que se encontra mais desorganizada, mas os grupos estão se 33 

reorganizando para participar do Encontro Nacional, visando melhorar a contribuição  da região para o 34 

cenário nacional.  2- Avaliação do Simpósio de Graduação da UNIFESP : A Comissão organizadora 35 

deste evento, constituída pelos docentes : Ieda Longo, Maria Angélica Pedra Minhoto, Maria Cristina 36 

Gabrielloni, João e Florianita Coelho Braga Campos, se reuniu para realizar uma avaliação do evento, 37 

analisando os aspectos positivos e negativos. Foram feitas várias  criticas que podem ser justificadas 38 

pelo fato  do mesmo ser um  evento de grande porte mas  com estrutura organizacional ainda bastante 39 

pequena. Mas ao realizar uma apreciação do Simpósio de Graduação como um todo, verificamos que 40 

o  saldo é bastante positivo. A divulgação foi aquém do que era necessário e este é um aspecto que 41 

precisa ser aperfeiçoado  nas próximas edições, para proporcionar condições  para  que todos os 42 

docentes, discentes e técnicos da universidade se envolvam e participem do evento, tornando-o o 43 

mais importante da instituição. Algumas resoluções:  o nome do evento será Congresso Acadêmico e 44 
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deverá ser realizado no período de 8 a 12 de junho de 2015; uma Comissão Permanente será 45 

constituída com representantes institucionais, nomeada pela Reitora, e será responsável pela 46 

organização do evento e iniciará seus trabalhos imediatamente.  O local onde ocorreu o evento se 47 

mostrou inadequado e caberá a esta Comissão levantar outras possibilidades de locais que possam 48 

atender melhor a proposta do evento, possibilitando melhoraria nas intervenções culturais ; ampliação  49 

do espaço de convivência,  que foi bastante elogiado pelos participantes pois possibilita a  discussão 50 

de assuntos que dizem respeito à produção acadêmica da universidade no âmbito da Graduação. Um 51 

outro aspecto importante que foi discutido pela comissão organizadora é a questão orçamentária 52 

necessária para realização do evento. Uma possibilidade que foi levantada é da criação de  um fundo 53 

que possa contar com contribuição financeira das diferentes pró-reitorias e de outros recursos que 54 

possam ser utilizados para a efetivação do evento. Fazendo uso da palavra a Profª Carolina registra 55 

que houve um  salto de qualidade do evento em relação ao realizado em 2013,  evidenciando maior  56 

organização e  destaca como bastante positiva a  estratégia utilizada nas apresentações orais dos 57 

trabalhos, mesclando trabalhos de iniciação científica, extensão, jovens talentos,  PIBIDI, PIBIG, etc;,  58 

oportunizando discussões muito ricas.  Finalizando este tema, a  Profª Florianita propôs inserir na 59 

Comissão Permanente que irá planejar o Congresso de Graduação de 2015,   pelo menos dois 60 

membros do Conselho de Extensão e um ou dois funcionários da PROEX. Todos os membros 61 

concordaram  com esta proposta e em breve estes representantes serão indicados.  3 – Núcleo de 62 

Inclusão e Acessibilidade -  Profª Raquel  informa aos conselheiros que o Dr.  Marinho Scarpi e 63 

Dr.Sandro, solicitaram  desligamento da coordenação e vice-coordenação do Núcleo de Inclusão e 64 

Acessibilidade (NAI), pois não estavam conseguindo  responder a todas as demandas do Núcleo. O 65 

pedido de desligamento foi aceito e atualmente a PROEX está contactando profissionais em todos os 66 

campi da UNIFESP que trabalham com a temática específica  do núcleo, para colaborarem na 67 

reestruturação deste espaço que é de fundamental importância para a UNIFESP. É importante deixar 68 

claro que continuam funcionando normalmente cursos e projetos que  se desenvolvem sob a 69 

responsabilidade do NAI, mas  em função da ausência de coordenação, estas atividades não ficam 70 

institucionalizadas. 4 – Portal UNIFESP : Profª Florianita informa que quando esta gestão iniciou seu 71 

mandato, um dos compromissos assumidos foi o de reorganizar o portal da universidade, 72 

considerando que o mesmo estava desatualizado e recebendo muitas críticas. Uma das principais 73 

críticas é a de que o site atual apresenta um modelo que atende muito mais a comunidade interna da 74 

Unifesp do que a comunidade externa, pois o  público externo encontra muita dificuldade para 75 

encontrar informações que procura. Para a execução desta tarefa foi  constituído um grupo de 76 

servidores das diferentes pró-reitorias, da assessoria de comunicação, assessores do gabinete e do 77 

setor de tecnologia da informação para de forma conjunta reformular o portal. A ideia é que a  partir do 78 

portal geral, cada pró-reitoria deverá  organizar o seu portal específico, seguindo as normas gerais 79 

estabelecidas. A PROEX está representada neste grupo de trabalho pela Profª Florianita e a servidora 80 

Marlene Sakumoto, especialista em tecnologia da informação. Em seguida, a Srª Marlene Sakumoto, 81 

informou que a equipe da PROEX juntamente com a equipe do DTI estão reformulando o SIEX 82 

(Sistema de Informação da PROEX), com a intenção de auxiliar  o usuário no preenchimento dos 83 

formulários e outros documentos do seu cotidiano. Professor Arlindo sugere a inclusão de links para 84 

Facebook e outras Redes Sociais. Professora Carolina sugere a inclusão de fluxograma no espaço 85 

reservado para o credenciamento de Projetos e Programas Sociais, pois percebe que os usuários 86 

consideram que estas ações não precisam ser aprovadas pela Câmara de Extensão do respectivo 87 

Campus. Professora Florianita sugeriu que todos observassem bem as páginas de seus campi e 88 
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posteriormente façam observações e sugestões, que possam auxiliar a construção coletiva de 89 

reformulação do SIEX. Encerrando este informe, a Professora Florianita destaca  que  o diálogo é de 90 

fundamental importância e estabeleceu o prazo de uma semana para o envio das sugestões de 91 

alterações, mas deixou claro que não pode garantir que todas sejam contempladas.   5 – Apontamento 92 

do Tribunal de Contas da União no que diz respeito à relação FAP/UNIFESP. Inicialmente a  Profª 93 

Florianita rememora os pontos relativos às questões levantadas pelo órgão. Em 2006 foi criada a 94 

Fundação de Apoio (Fap), considerando que na Unifesp existiam quase 300 Centros de Estudos que 95 

ministravam cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Cursos Curtos de Extensão, que geravam 96 

recursos para os Departamentos aos quais estavam vinculados.. Alguns Departamentos possuíam 97 

1(um) Centro de Estudos mas outros possuíam de 10(dez) a 12(doze), criando uma situação bastante 98 

complicada para a instituição administrar este grande número de centros de estudo.  A partir da 99 

criação da Fundação de Apoio, regulamentos foram elaborados, o que permitiu uma organização mais 100 

adequada dos Centros de Estudos existentes, pois a fundação foi constituída com o consentimento do 101 

Ministério da Educação e do Conselho Universitário da UNIFESP. A entidade é privada, submetida a  102 

mecanismos de regulação pública, que é renovada a cada 2 anos, atende todos os requisitos legais e 103 

possui um Conselho Curador. O Conselho Universitário tem discutido com frequência todas as 104 

situações que dizem respeito a relação da UNIFESP com a Fundação de Apoio, buscando encontrar 105 

solução que possibilite uma relação adequada e pautada na legislação  que possa facilitar a 106 

implementação de propostas de trabalho. . A Advocacia Geral da União, por meio de apontamento, 107 

recomendou que todo convênio que envolve recurso financeiro deve gerar um contrato, e este  tem de 108 

ser aprovado pelo Conselho Superior da Universidade ao qual a atividade fim do convênio esteja 109 

relacionada ou pelo Conselho de Administração. Quando é estabelecido o convênio, o recurso 110 

financeiro advindo do mesmo será depositado na conta da UNIFESP e posteriormente será repassado 111 

para a Fundação de Apoio caso necessariamente justificado. Destacou ainda , que durante o ano de 112 

2014 tivemos que acertar muitas situações relativas à adequação à legislação. Internamente foi  113 

estabelecida a Resolução nº 103, de 11 de junho de 2014, que dispõe sobre diretrizes para celebração 114 

de parcerias e convênios nacionais e internacionais no âmbito da UNIFESP. Uma das diretrizes desta 115 

Resolução é a exigência de aprovação em  Conselhos Centrais da UNIFESP de convênios 116 

estabelecidos com entidades externas. Em função desta exigência, Profª Florianita comunicou que 117 

aprovou “ad referendum”  para contratos com a FAP, 07 projetos que já estão em andamento, 118 

inclusive alguns deles já foram encerrados. Os projetos aprovados : 1 – FOMENTAR A 119 

REORIENTAÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM SAÚDE – Pró´Residência Médica. 120 

Coordenador : Prof. Dr. Ivaldo Silva. Valor : R$ 765.799,40 TC : 140/2010 – Fundo Nacional de Saúde 121 

– FNS; 2 – TREINAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À VIOLÊNCIA SEXUAL E 122 

INTERRUPÇÃO DA GESTAÇÃO NOS CASOS PREVISTOS EM LEI EM HOSPITAIS 123 

UNIVERSITÁRIOS. Coordenador : Dr. Osmar Ribeiro Colás. Valor : R$ 1.575.000,00 TC : 143/2012 – 124 

Fundo Nacional de Saúde – FNS; 3 – PROMOVER A QUALIFICAÇÃO E A EDUCAÇÃO 125 

PERMANENTE DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO SUS – Curso de Especialização em Saúde 126 

Indígena. Coordenador : Prof, Dr. Douglas Antônio Rodrigues. Valor : R$ 2.000.000,00 – TC: 38/2014 127 

– Fundo Nacional de Saúde – FNS; 4 – MAIS CULTURA NAS ESCOLAS : PROMOÇÃO DO 128 

DIÁLOGO  ENTRE INICIATIVAS CULTURAISA E A EDUCAÇÃO FORMAL – Coordenador : Prof. 129 

André Luiz Tavares Pereira. Valor :R$ 1.885.876,50 – TC : 17782 – Fundo Nacional de 130 

Desenvolvimento da Educação – FNDE. 5 – COMFOR/SEB/SECADI/RENAFORM – Coordenadora : 131 

Profª Drª Célia Maria Benedicto Giglio. Valor : R$ 2.717.522,40; 6 – NÚCLEO DE FORMAÇÃO SÓCIO 132 
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CULTURAL DA ZONA LESTE DE SÃO PAULO Coordenador : Dr. Renato Nabas Ventura. Valor : R$ 133 

423.540,00 TC : 002/2013; 7 – FEIRA LITERÁRIA – DIÁLOGOS LITERÁRIOS DIÁSPORAS E 134 

ANGOLA – PROGRAMA UNIAFRO SECAD-ME Coordenadora : Profª Drª Renata Cristina Gonçalves 135 

dos Santos. Valor : R$ 200.380,00 TC : 19715. Após a apresentação nominal dos projetos foi aberta a 136 

discussão e em seguida ocorreu a votação que referendou  a aprovação “ad referendum”  realizada 137 

pela Profª Florianita. Pauta :1- Apreciação e votação do COEX dos seguintes projetos para serem 138 

contratados pela FAP : 1. DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DOS ESPORTES 139 

PARA O EVENTO PARAOLIMPÍADAS ESCOLARES, que ocorrerá na cidade de Santos. Fazendo uso 140 

da palavra a Professora Sílvia Helena Batista explicou que a proposta foi aprovada no Departamento 141 

de Ciências do Movimento Humano e posteriormente aprovada “ad referendum” pela direção do 142 

Campus Baixada Santista. Informou ainda que os monitores selecionados para atuarem no evento 143 

terão atividades específicas e não serão remunerados com bolsa. Ao final do evento, os equipamentos 144 

utilizados  serão doados ao Curso de Educação Física do Campus Baixada Santista. 2. 145 

CONTRATAÇÃO DE QUATRO TÉCNICOS PARA APOIO ACADÊMICO PARA CINCO CURSOS DO 146 

NÚCLEO UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL. Prof. Luciano Gamez  explicou em detalhes toda a 147 

situação referente a este projeto e esclareceu todas as dúvidas surgidas. 3. PROJETO MAIS 148 

CULTURA NAS ESCOLAS – este Projeto é coordenado pelo Prof. André Tavares, da Escola de 149 

Filosofia Letras e Ciências Humanas, do Campus Guarulhos. Fazendo uso da palavra a Profª 150 

Fernanda, que faz parte da equipe que desenvolve o projeto, fez uma breve explanação sobre o 151 

Projeto que  tem como proposta pensar novas ações de cultura para a educação.  A proposta prevê 152 

um plano  de cooperação para a formação de quadro de pessoal para avaliar as atividades   culturais 153 

que são implementadas em aproximadamente cinco mil  escolas de todo o país.Neste projeto temos a 154 

participação de seis docentes e vinte bolsistas da EFELECH do campus Guarulhos. Fazendo uso da 155 

palavra a  vice-coordenadora do projeto, a Srª Cristina Abramo, informou que desde 2011 o Ministério 156 

da Cultura iniciou um trabalho para articular com o Ministério da Educação políticas que possam 157 

beneficiar as áreas da educação e da cultura. A partir destas discussões iniciais foi elaborado um 158 

conjunto de ações para serem implementadas na Educação Básica . O Edital foi lançado e dezesseis  159 

mil escolas se inscreveram e cinco mil foram contempladas, recebendo recursos financeiros  para 160 

realizarem seus projetos. O recurso varia de vinte a vinte e dois mil reais, dependendo do número de 161 

alunos da instituição. Encerrada a apresentação dos Projetos, a Profª Florianita colocou em votação a 162 

aprovação  da contratação da Fundação de Apoio (FAP), para a execução destes projetos. Todos 163 

foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho de Extensão presentes nesta reunião.  164 

Fazendo uso da palavra a Profª Sílvia Helena do campus Baixada Santista complementa a informação 165 

da necessidade de se contratar a Fundação de Apoio para a execução dos projetos apresentados, 166 

esclarecendo que a legislação não permite a contratação de funcionários que fazem parte da carreira  167 

para a execução dos projetos, sendo assim há a necessidade de elaboração de Editais para a 168 

contratação de pessoal que apresentem os requisitos exigidos para as funções específicas. Dando 169 

continuidade à reunião a Profª Renata Gonçalves, da Coordenadoria de Política Cultural da PROEX, 170 

explicou de forma rápida o Convênio MINC/UNIFESP/CINEMATECA. Este convênio foi apreciado no 171 

Conselho de Administração e possibilitará a organização de : 1 .  Mostra de Cinema com a 172 

participação de profissionais consagrados na área do cinema nacional e internacional. Está previsto 173 

um recurso financeiro de quatrocentos mil reais para ser utilizado ao longo do  1º semestre de 2015. 2 174 

. Projeto de Preservação, Difusão e Oficinas de Formação Técnica para estudantes dos diferentes 175 

campi, para que futuramente possam auxiliar na preservação e restauro do acervo da Cinemateca. 3 . 176 



 

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

Fone: (11) 3385-4125 

 

Formação Áudio Visual na área de documentários : envolvimento de  outras 10 universidades federais 177 

na produção de documentários abordando a temática “Questão Urbana”. Os projetos selecionados 178 

serão veiculados  em Televisões Públicas e Universitárias. Em seguida a Profª Florianita colocou para 179 

análise a questão da data de início do cadastramento dos Cursos de Especialização Lato Sensu : foi 180 

emitida uma Portaria da PROEX prorrogando o prazo para que os Cursos de Especialização Lato 181 

Sensu, para adequação ao Regimento destes cursos e que está em vigor desde o início de 2013. Em 182 

seguida colocou em votação esta medida e a mesma foi aprovada por unanimidade pelos 183 

conselheiros. Outra questão apresentada é a que se refere a possibilidade  do Técnico em Assuntos 184 

Educacionais  exercer a função de Coordenador de Curso de Especialização Lato Sensu. Em relação 185 

a esta questão, como ainda estamos fazendo ajustes ao novo regimento dos Cursos Lato Sensu, fica 186 

prorrogada até julho de 2015 a possibilidade do TAE exercer a função de coordenador de curso de 187 

especialização. A Profª Florianita passa a palavra para a Profª Raiane Assumpção para que a mesma 188 

apresentasse o Edital do Ministério da Educação  Edital nº 01 de maio de 2014 MEC/SESU/SECADI, 189 

que selecionará instituições de Ensino Superior Públicas, Federais, Estaduais e Comunitárias para 190 

adesão à Formação Pré-Acadêmica de Acesso à Pós-Graduação do Programa de Desenvolvimento 191 

Acadêmico Abdias Nascimento MEC/SESU/SECADI – Formação continuada. O Edital estipula o 192 

recurso financeiro de R$ 200.000,00 por proposta e cada universidade poderá encaminhar até 3 193 

propostas. Informou ainda que uma proposta já foi encaminhada mas ainda podemos enviar mais 194 

duas e sugere que estas propostas articulem os diferentes  campi. Profª Florianita sugere que o Edital 195 

seja encaminhado para todos os conselheiros, para que o mesmo seja divulgado para toda a 196 

comunidade da UNIFESP. As Câmaras de Extensão ficam responsáveis para recolher as propostas e 197 

as Professoras Raiane e Renata serão as referências da PROEX em relação ao encaminhamento das 198 

propostas para o MEC. Dando continuidade à pauta da reunião, o TAE Manuel Medeiros apresentou a 199 

proposta de versão on-line dos certificados que serão emitidos pela PROEX, para cursos curtos de 200 

extensão e eventos. Esta versão será encaminhada para as Câmaras de Extensão para a análise e 201 

contribuições. Posteriormente a Profª Florianita perguntou aos coordenadores da Câmaras de 202 

Extensão se os mesmos receberam memorando da PROEX que explicita o apoio que a PROEX 203 

poderá oferecer na realização dos eventos programados, pois não contamos mais com uma equipe 204 

numerosa e em função desta situação o nosso apoio tem sido reduzido. Como último ponto de pauta 205 

foi realizada a eleição de delegados dos segmentos : docentes, técnicos  administrativos e estudantes 206 

para representar o Conselho de Extensão no Congresso UNIFESP, a ser realizado nos dias 03, 04 e 207 

05 de novembro próximo. Cada uma das categorias tem direito a uma vaga de delegado. O Prof. 208 

Luciano Gamez solicita maiores informações sobre a função do delegado no Congresso e  um dos 209 

membro do Conselho explicou em detalhes o papel do delegado que representa o seu segmento. 210 

Diante da não apresentação de candidatos para representar  a categoria docente, o Prof. Júlio 211 

Zorzenon se apresentou como candidato e foi eleito por unanimidade pelos seus pares. Os Técnicos 212 

em Assuntos Educacionais Nicanor Rodrigues Pinto e Adriano di Santo se apresentaram como 213 

candidatos  a delegado da categoria dos TAES  O TAE Adriano di Santo foi indicado a delegado para 214 

representar  este segmento no Congresso Unifesp. Não houve a indicação de delegado do segmento 215 

estudantes pois não estava presente nesta reunião nenhum membro deste segmento. Em seguida, a 216 

Profª Florianita agradeceu a presença de todos os presentes e encerrou a reunião. 217 


