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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 03 DE
MARÇO DE 2011.
Aos três dias do mês de março do ano de dois mil e onze, na cidade de São Paulo, sito à

5

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

6

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 constatado "quorum" com 18 presentes, Profa.

9

Eleonora deu início à reunião e colocou em votação as atas dos dias 09 de dezembro de

10

2010 e 10 de fevereiro de 2011, que foram aprovadas pelos presentes. INFORMES : 1)

11

Campus de Extensão Zona Leste – O processo para implantação do campus está em

12

andamento onde serão realizados: uma Universidade Aberta à Terceira Idade, um curso

13

para vestibular, um curso de capacitação para professores da escola publica, saúde da

14

mulher

15

inauguração para o dia 28 de março. 3) UnA-SUS – Profª. Eleonora e Coordenadores do

16

Projeto UnA-SUS participaram da Oficina dias 21 e 22 de Fevereiro na cidade de

17

Fortaleza/CE. 4) Espaço Cultural – A Pró-Reitora interditou o Espaço da Tribo na Rua

18

Borges Lagoa, 770 até o final de abril para uma pequena reforma. ORDEM DO DIA: 1)

19

Planilha de Custos – Foram realizadas 3 reuniões no Teatro Marcos Lindenberg com a

20

presença de todos os coordenadores de cursos Latu Sensu, assessoria dos procuradores da

21

UNIFESP e da FAP, a Planilha foi apresentada ao Conselho de Extensão pela Profa.

22

Monica Parente Ramos e após discussão e sugestões ficou decidido: a) manter os 10%

23

destinado aos Departamentos, que deverão ser repassados mensalmente pela FAP e após

24

60 dias do término do curso, o saldo restante será enviado a Unifesp/GRU para serem

25

gastos pelos Departamentos apenas com os itens disponibilizados pela GRU; b) colocar um

26

percentual não estipulado ainda para as Instituições que tenham parceria e desenvolvido

27

o curso, sendo no HU ou em outras Instituições; c) trocar a palavra INSS por encargos; d)

28

inserir no fluxo do organograma, HU e outras Instituições. A proposta foi colocada em

29

votação e aprovada por unanimidade e a planilha está na página da PROEX, facilitando o

30

acesso e o preenchimento da mesma. 2) Relatório de Gestão 2010 – Dr. Alberto Cebukin (
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e cultura. 2) Campus de Extensão Santo Amaro e Osasco –
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Está previsto a
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Coordenador de Tecnologia da Informação da Proex) apresentou o Relatório de Gestão

32

2010 da PROEX, elogiado e aprovado por unanimidade. Profa. Eleonora agradeceu toda a

33

equipe da Pró-Reitoria de Extensão pela elaboração do segundo relatório de gestão. A Pró-

34

Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a presença de todos. Nada mais

35

havendo a tratar, a reunião foi encerrada.
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