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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 10 DE
FEVEREIRO DE 2011.

5

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e onze, na cidade de São Paulo, sito à

6

Rua Botucatu, 740 no Anfiteatro Leitão da Cunha, reuniram-se os Senhores membros do

7

novo Conselho de Extensão da UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão
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Profa. Dra. Eleonora Menicucci de Oliveira. Tendo os senhores membros efetivos e
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convidados assinado a lista de presença e não constatado "quorum", Profa. Eleonora deu
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início à reunião, sem caráter formal e legal para decisões. INFORMES : 1) Campus de
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Extensão Zona Leste – A Pró-Reitora esteve presente com um Grupo de Trabalho no
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Campus Zona Leste e acordaram uma parceria para atividades de extensão. 2) Campus de

13

Extensão Santo Amaro – O prédio já está pronto e será inaugurado em breve com a

14

presença do Ministro. 3) Residências – Prof. Ramiro informou que os concursos e as

15

entrevistas foram efetuadas em novembro e dezembro de 2010 e as matrículas estavam
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sendo realizadas. Prof. Ramiro comunicou que na Residência Multiprofissional todas as

17

vagas foram preenchidas; na Residência Médica algumas áreas enfrentam maior

18

dificuldade com o preenchimento, por conta do aumento de vagas desses programas em

19

outras Universidades. Na COREME, houve um residente da Clínica Médica reprovado e

20

haverá uma Comissão para analisar a decisão. A COREME terá duas novas atividades: O

21

Mestrado Profissional em que o Coordenador é o Prof. Giuseppe, as matrículas serão
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realizadas em março de 2011. A outra atividade é o Matriciamento, programado a
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primeira viagem para Tocantins em março de 2011. 4) Escola Paulistinha de Educação - A

24

Escola Paulistinha de Educação manteve o CIJ, foi contratado pelo HU três auxiliares

25

para este ano. Conforme organograma da UNIFESP, o DAC sairá da PROEX e ficará sob

26

a responsabilidade da Diretoria do Campus Vila Clementino, a partir do dia 28 de março.

27

O Coral da Unifesp, o Projeto PIRADO e o CUJA ficará subordinado à PROEX. A Profa.

28

Eleonora comentou que o Maestro Eduardo Fernandes e seus alunos do Coral UNIFESP

29

foram elogiados por uma revista estrangeira como sendo um dos melhores Corais do
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mundo. 5) Sesc Itaquera – Foi acordado uma parceria entre a UNIFESP e o Sesc Itaquera,
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31

local onde será implantado um plano de trabalho no campus com projetos para a
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comunidade.

33

reformulações na folha de preenchimento dos cursos e na planilha de custos com
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acréscimos de informações tendo em vista seu aperfeiçoamento. Pela primeira vez, a
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Secretaria do Lato Sensu encaminhou ao Hospital São Paulo, uma pasta com todos os

36

cursos existentes, ementas, coordenadores que trabalham diariamente. O Hospital recebe

37

todo material referente a cada curso e para facilitar a FAP recebe a planilha. 7) Edital de

38

Incentivo – A Pró-Reitora informou que gostaria da aprovação de Abertura do Edital de

39

Incentivo às Ações de Extensão dos Projetos Sociais e Dr. Renato Nabas explicou que a

40

PROEX contemplará 10 ações com R$ 2 mil reais, projeto ligado ao Programas e Projetos

41

já credenciados na Pró-Reitoria de Extensão. O Edital foi encaminhado a todos os

42

membros para análise e

43

Resolução nº60 – Foi distribuído o Decreto 7416, assinado pelo Presidente Luis Inácio Lula

44

da Silva em dezembro de 2010. A partir deste Decreto, o Procurador Geral da Unifesp e a

45

Pró-Reitora de Extensão Profa. Eleonora trabalharam na adequação de três artigos da

46

Resolução nº60, com este Decreto aumenta as possibilidades das bolsas de extensão e

47

difere o que é prestação de serviço, permitindo que os docentes DE vinculados a projetos

48

de extensão, possam apenas comunicar à CPPD que estão neste processo com bolsas.

49

Profa. solicitou que enviasse o Decreto 7416 e a Resolução nº60 para os membros do CoEX

50

para análise. A Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a presença de

51

todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

6) Lato Sensu – Profa. Latife comunicou que estão ocorrendo algumas

20 de fevereiro foi o prazo estipulado para sugestões. 8)
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