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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2012.
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e doze, na cidade de São Paulo, sito à Rua
Sena Madureira, 1500 no Anfiteatro do 4ºandar da Unifesp, reuniram-se os senhores membros do
Conselho de Extensão - COEx da UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Profa.
Dra. Conceição Vieira da Silva Ohara. Tendo os senhores membros efetivos e convidados assinado a
lista de presença e constatado "quorum" com 23 presentes a Profa. Conceição deu início à reunião.
Justificaram a ausência: Profa.Dra Sonia Barros, Representante da Câmara Técnica da EPE, Prof.
Dr. Andre Tavares, Representante dos Professores Adjuntos, Não justificaram a ausência: Dr. José
Augusto Carrazedo Taddei, Representante dos Professores Associados Prof. Dr.Gilmar Fernandes do
Prado, Representante da COREME, Profa Dra Valeria Petri, Representante dos Professores Titulares,
Profa. Dra. Ieda Verreschi, Diretora Acadêmica do Campus Osasco INFORMES: 1) A Profa. Dra.
Conceição Vieira de Silva Ohara deu boas vindas as novas membros do COEx: Profas. Dras. Luciana
Ferreira indicada para representar a Câmara Técnica de Extensão São Jose dos Campos, em
substituição ao Prof Dr Ricardo Coelho e Janine Schirmer e Solange, eleitas Coordenadora e vice
coordenadora respectivamente da COREMU na eleição realizada em um de outubro 2) Eleição para
Reitor e vice: após consulta a comunidade realizada nos dias 16 e 17 de outubro e apuração no dia
17 de outubro, a chapa de nº 3 venceu com 39% dos votos formada pelas Profas Dras: Soraia Smaili e
Valeria Petri e a reunião do Consu será no dia 24 de outubro para elaboração da Lista tríplice que será
encaminhada para Brasília. 3) Na reunião realizada no dia 19 de setembro onde participaram as
Profas: Sylvia Batista, Edvane De Domenico e Conceição Vieira da Silva Ohara, o Prof Jose Roberto
Bretas e o TA Fabricio Leonardi com o Sr Danilo Daza, chefe de compras da UNIFESP, para acertar
os pedidos de compra das verbas das verba Proext. A Profa Sylvia Baptista do Campus Baixada
Santista comentou que com a mudança no processo de compras dos órgãos federais dificultou o
fechamento de pedidos de compras, pois nos anos anteriores era possível aproveitar atas de outros
órgãos, e em alguns projetos há possibilidade de aproveitar atas da Unifesp (compra de computadores
e material de consumo), necessita de ata de impressora e em outros não, citou como exemplo o
projeto da Profa Edvane que não tinha ata para confecção de formulários e o prazo definido pelo
Governo Federal que é o dia16 de novembro ultima data de abertura de empenho, idéia abrir ata em
janeiro para poder empenhar, a Profa Conceição vai marcar uma reunião com os 5 coordenadores e
setor de compras que ganharam o PROExt 2013, em novembro para evitar a devolução da verba
para Brasília. 4)Plágio em TCC: tem sido detectado em várias áreas, este assunto vem sendo
discutido nas diversas esferas como Congregação, conselhos de cursos,etc. 5) O representante
discente - Rui Teixeira de Lima comentou sobre os certificados dos alunos que participaram do
COPEX (apresentação, participação etc) que ainda não foram emitidos e a Profa Florianita refere que
recebeu vários certificados mas ainda não entregou, mas acredita que todos estão no campus Baixada
Santista, a Profa Conceição solicitou que caso tivesse ainda algum discente que não recebeu o
certificado, que encaminhasse a lista dos mesmos para as providências. 6) Sr. Rui comentou a
dificuldade em ter um único representante discente para todos os campus e a Profa Conceição
concordou e comentou que já levantou o assunto para discussão no Consu, acredita que só com a
mudança do estatuto. 7) Foi apresentado o relatório do Curso de Especialização em Saúde Indígena
na modalidade a distância e que estaria disponível para consulta na Secretaria da PROEx.
EXPEDIENTE: 1) Dr. Renato N. Ventura comentou que o prazo abertura do edital do PBEx de 2012
até 30 de outubro, serão 190 bolsas (R$400,00), o envio das solicitações é via on line e deve ter
anuência dos Coordenadores de cursos e o início do pagamento em fevereiro à novembro. 2) O Prof.
Dr. Ramiro Azevedo comentou as inscrições para o processo seletivo da Residência Médica já está
aberto e as dificuldades burocráticas para a aplicação do referido exame. 3) A Profª Drª Janine
Schirmer comentou que o prazo para emitir editais da Residência Multiprofissional é 31 de outubro.
Atualmente são 12 programas de varias áreas, 113 bolsas, em janeiro de 2013 totalizará 170 bolsas
serão 14 programas com os dois pedidos de credenciamento da Enfermagem Obstétrica e Física
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Médica. Estão no aguardo a liberação do MEC para que o processo seletivo ocorra em janeiro. 4) A
Profa Dra Conceição Vieira da Silva Ohara comentou sobre a participação dela e do Prof. Dr. Jose
Roberto da Silva Brêtas no FORPROEX/Sudeste, nos dias 08 e 09 de outubro em Alfenas refere que
foi criado um colegiado de pró reitores de extensão que farão parte da ANDIFES e no XXXII Encontro
do Fórum Nacional de Pró reitores de Extensão - Forproex que acontecerá em Brasilia dias 04,05 e
06 novembro serão comemorados os vinte e cinco anos de FORPROEx . ORDEM DO DIA: 1) A ata
de 13 de setembro 2012 foi aprovada sem ressalvas. 2) Descentralização do NAI: centralizar as ações
mas a idéia é cada campus ter seu NAI. A Profa Conceição Ohara comentou que no dia 14 de agosto
fez a reunião com representantes de todos os campus que trabalhavam com a mesma temática, cada
campus pode expor o que está fazendo e todos que trabalham, convite aos campus para
descentralizar, em cada unidade um núcleo, A Profa Dra Luciana Ferreira comentou que o campus
São Jose dos Campos ganhou edital para 5 milhões de reais projetos em tecnologia social e assistida
em sendo esta verba parlamentar, será destinada à Unifesp de São Jose dos Campos, núcleo em
extensão em economia solidaria,a dificuldade na gestão é falta de pessoal Técnico Administrativo . A
Profa Sylvia Batista: o campus Baixada tem interesse nesta área de conhecimento com os cursos
fisioterapia e terapia educacional. A Profa Conceição Ohara complementa a verba vem quem
coordena o projeto presta conta, havia a ideia de concentrar como núcleo central em Santo Amaro,
mas a Unifesp já deu outra finalidade para o local. A Profa Lucila Amaral: comentou que o ideal é
inclusão de todos os campi como foi feito com o NUPREVI. O assunto não foi esgotado, pois havia
muitas dúvidas e a discussão ficou prejudicada com o não comparecimento do Dr Sandro, ficando
acordado a vinda do mesmo na próxima reunião do COEx. 3) Aprovada a Constituição da Comissão
de Residência em Saúde - CORESA: Coordenador: Prof. Dr. Ramiro Azevedo, Vice Coordenador:
Profa Dra Maria Ines R Gonçalves, Representante da Coreme: Prof.Dr.Gilmar Fernandes do Prado,
vice: Prof. Dr. Sarhan Sydney Saad, Representante da Coremu: Profa Dra. Janine Schirmer, vice:
Profa Dra Solange Guizilini, Representante Discente da Coreme: Dr. Heitor Éttori, Representante
Discente da Coremu: Dr. Danilo Ponciano e Representante HSP: Prof. Dr. Marcelo Buratini. A Profa
Dra Conceição Ohara comentou que aguarda do Diretor da EPM a nomeação do Prof Ramiro como
Coordenador da Câmara Técnica de Extensão da EPM. 4) A Profa Sylvia Baptista comentou sobre a
falta de Técnicos Administrativo em todos os campi, existem as vagas para liberação para concursos
de novos prevista para dezembro, não temos a infraestrutura mas tem previsão de liberação
,contratação – concurso. 5) Fluxograma da PROEx (Secretaria Lato Sensu, Programas e Projetos
Sociais e Cursos e Eventos), os srs membros discutiram e sugestões que serão rediscutidas na
reunião do COESPA, agendada para o dia 05 de novembro e o tema voltará a ser discutido na
próxima reunião do COEx. A seguir a Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a
presença de todos.
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