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

DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 20 de março de 2014.Aos vinte dias do mês de março do 2 

ano de dois mil e quatorze, na cidade de São Paulo, sito à Rua Sena Madureira, 1500 no Anfiteatro do 3 

4ºandar da Unifesp, reuniram-se os senhores membros do Conselho de Extensão - COEx da 4 

UNIFESP, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, Florianita Coelho Braga Campos.Tendo os 5 

senhores membros efetivos e convidados assinado a lista de presença e constatado "quorum" com 19 6 

presentes. Justificaram a ausência; ProfªDra Cintia Moller , Representando campus Osasco; 7 

Profª.Drª.Sylvia H Batista, representante Diretor Acadêmico Campus BS; Prof. Dr. Jose Roberto 8 

Ferraro, Diretor H.S.P; Profª Drª Rosilda Mendes e, Rep Profs Adjuntos, Profa Dra. Sonia Maria 9 

Barros, Diretora Acadêmica Escola Paulista de Enfermagem; Prof. Dr. Fernando Henrique Cristovam, 10 

Representando a Diretoria Acadêmica de SJC, Prof.Dr.  Arlindo Flavio da Conceição, Coordenador 11 

Câmara de Extensão de SJC, Prof.Dr. Odair da Cruz Paiva, Coord Câmara Extensão de Guarulhos, 12 

Debora Nunes Lisboa, Rep TAE; Profª Raiane Assumpção, Coord.Politicas Públicas; Não justificaram 13 

a ausência, Profa Dra Romilda Fernandez, Coord Câmara Extensão Diadema ; Prof. Dr. Gilmar 14 

Fernandes do Prado, Representante da COREME, Profª Drª Luciana Farias, Representante da 15 

Adjunto, Aline Tavares Domingos, Representante Discente.  A Profa. Florianita deu início à reunião, 16 

INFORMES: 1- sobre o PROEXT: o Dr. Renato falou sobre a mudança de prazo no edital, 17 

internamente o prazo ficou para 21 de abril, as propostas deverão ser encaminhadas via sistema, no 18 

dia 22 de abril haverá a reunião para escolha das propostas, seleção interna e enviar para o MEC. 2- 19 

sobre o Congresso Brasileiro de Extensão Universitária - CBEU, será realizado no período de 19 a 22 20 

de maio, em Belém-Pa, entrar na pagina para todas as instruções. A PROEX fornecerá 1 ônibus para 21 

levar estudantes que queiram participar se manifestem até final de abril no máximo, se o nº pessoas 22 

passar de 40 priorizaremos quem tem trabalho (lembrete importante: são 3 dias para ir e 3 para voltar, 23 

os alunos devem organizar este prazo com os professores), 3- sobre a organização do Congresso 24 

UNIFESP, a comissão do Consu para organização deste congresso trabalhou foi aprovado no ultimo 25 

Consu o seguinte: acontecerá nos dias 8,9 e 10 de setembro, será paritário (100 vagas estudantes 26 

100 docentes e 100 tecnicos), os delegados serão tirados nas varias instâncias (conselhos, 27 

associações,etc) assembleia por campis, haverá textos de apoio para elaboração de teses; os 28 

delegados não precisam ter elaborado teses, mas terão de aderir a alguma e para isto não 29 

necessariamente deve ser tese elaborada pelo mesmo segmento do delegado ou do campus dele. 30 

nome do congresso: “20 anos UNIFESP- Democracia, autonomia e participação”. Teremos boletins 31 

eletrônicos semanais. 4- sobre o Seminário acerca do Projeto Político Pedagógico da UNIFESP na 32 

Zona Leste: foi organizado em fevereiro pela comissão mista criada no Consu (24 pessoas: 33 

metade(12) da UNIFESP e a outra metade(12) da  comunidade) com o tema “Instituto das Cidades e 34 

Assentamentos Humanos”, que permitirá a oferta de cursos de graduação, estruturados 35 

pedagogicamente e propiciando a interdisciplinaridade entre as diferentes áreas do saber, 36 

favorecendo uma visão integrada entre humanidades e ciências exatas com a formação de diferentes 37 

profissionais como engenheiro civil, o de transporte,o sanitário e  ambiental, o arquiteto, o geógrafo, o 38 

designer público, o profissional de turismo e o gestor de políticas culturais, indissociabilidade do 39 

ensino e extensão inserção de trabalho, levantamento ensino, pesquisa, não somente os  eixos 40 

transversais. PAUTA do dia: Prioridades da PROEX para 2014, a Profa Renata expôs sobre o 1-41 

PLANO DE CULTURA, a política de arte e cultura na Unifesp cabe à PROEX a articulação do plano e 42 

juntar os envolvidos, tanto dentro como fora da universidade: o GT formado por docentes da PROEX, 43 

PRAE (com a participação da Profa Ana Hoffman) e dos campi deverão  elaborar um esboço do Plano 44 
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para discussão  com os coordenadores dos projetos sociais de cultura já existentes nos campi; e para 45 

o lançamento e preparação para concorrer ao edital do MINC. A relação com a FAP para captação de 46 

recursos necessários além do edital MINC. Já feita uma reunião de coordenadores dos projetos dos 47 

diferentes campi e no dia 13/03 surgiram algumas propostas para tentar resolver problemas como falta 48 

de espaço e o diálogo coletivo nos campi. Katia repr alunos comentou sobre o Grupo Direitos 49 

Humanos. 2-DIRETOS HUMANOS (DH) - Implantar e fomentar uma cultura de educação em DH na 50 

UNIFESP através da criação de Núcleos de DH nos campi da UNIFESP, por meio de suporte técnico, 51 

acadêmico, pedagógico, administrativo, de infra-estrutura e de gestão (em 2014-2015); Articular com 52 

as pró-reitorias de Graduação e Assuntos Estudantis a promoção da cultura dos DH, por meio dos 53 

PPP dos cursos e processo de formação acadêmica. 3- Revista da Extensão: eletrônica, busca 54 

contemplar ensino-pesquisa-extensão - articulação com a Prograd. Incorpora, além dos programas e 55 

projetos de extensão na universidade, as residências, UnASUS, Lato Sensu, PIBIC/PIBIT, pró-Saúde 56 

e PETs; ou seja, a revista será um veículo de divulgação das exposições e reflexões das atividades de 57 

extensão, das pesquisas geradas na extensão e graduação na UNIFESP, além de  instrumento de 58 

abertura para outras universidades, permitindo a publicação da produção externa. O lançamento do n. 59 

ZERO será no final de abril, com chamada para o primeiro n. 1 final do ano, preferencialmente no 60 

Fórum de Extensão. A Revista contará com: Artigos, Relatos de Experiência, Entrevista, Resenha (de 61 

livros que sejam referência para a extensão em qualquer área). A Profa. Arlete da Universidade 62 

Federal Fluminense, está coordenando a produção dela. 4- INTERNACIONALIZAÇÃO DA 63 

EXTENSÃO: A Profa Patricia não pode comparecer em virtude de problemas de saude, mas tem 64 

relação com a comunidade europeia e pretende criar condições institucionais para que ocorra a 65 

internacionalização das Atividades de Extensão da UNIFESP e a realização de intercâmbios pelos 66 

extensionistas (docentes e estudantes). AÇÕES: Debate sobre internacionalização da Extensão com 67 

Proex da UFPel, UFPA e UFPB ; Consolidar a Rede Brasil, Índia, Portugal e países africanos de 68 

língua portuguesa; Rede Latino-americana  via FLACSO e CLACSO; Promover e estimular programas 69 

de intercâmbio de extensão para docentes, pesquisadores e estudantes de graduação e pós-70 

graduação e divulgar. 5- UNASUS: início em 2009, atualmente no  3ºTermo de Cooperação. Ampliar e 71 

qualificar as atividades do programa através da incorporação de novos componentes (internos e 72 

externos) criar novas possibilidades de formação para os estudantes/trabalhadores municipais 73 

(trabalhar com outras universidades da rede UnASUS, incluindo, além do Lato Sensu, o apoio as 74 

preceptorias de residências - médicas e multiprofissionais - municipais e o mestrado profissional); 75 

sistematizar a prática do programa na UNIFESP (produção sobre gestão do conhecimento).  As 76 

atividades que estão programadas: Oficinas de planejamento incorporando os novos profissionais aos 77 

que já estão atuando ; Reunião com os municípios que apresentaram as demandas (Sorocaba, Mauá, 78 

SBC, cidade de SP, Santos); GT de avaliação do MS e Fiocruz; Incorporação no Mestrado Profissional 79 

com a Fiocruz e Rede UnASUS ; Desenvolvimento de plataformas a serem utilizadas nas residências 80 

multiprofissionais de Saúde Mental e Saúde da Família; GT de elaboração do plano de apoio aos 81 

preceptores de residências médicas municipais . 6. FORUM: Desde setembro de 2013 o Coex 82 

constituiu um GT para avaliação da Extensão na UNIFESP, este GT estabeleceu uma metodologia de 83 

trabalho de natureza quali-quantitativa, que parte da base de dados existentes na PROEX e da 84 

construção histórica da extensão na UNIFESP, para dialogar com os sujeitos extensionistas  dos 85 

campi, com o propósito de identificar, coletivamente, a concepção e o “estado da arte” da nossa 86 

extensão – construção de uma linha do tempo  e exposição itinerante da Extensão. Este  87 

processo culminará  no FORUM EXTENSÃO e subsidiará a construção da Política de Extensão da 88 
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UNIFESP. As atividades que estão programadas: a) Preparação e realização conjunta do processo de 89 

avaliação - nos campi via participação das câmaras (presencial e web conferencia); 90 

b) Contribuição com a organização do Fórum de Extensão 2014 - articulando com as pró-reitorias de 91 

Graduação, pós-graduação e Assuntos Estudantis, para avançar em propostas de institucionalização 92 

da extensão universitária e sua incorporação no plano pedagógico dos cursos, assim como pensar 93 

medidas para uma flexibilização curricular; c) Realizar Fórum de Extensão 2014.  O prof. Júlio, de 94 

Osasco, alertou sobre a necessidade de voltar a reunir o GT, que está disperso e já estamos quase no 95 

meio do semestre. A seguir a Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão agradecendo a presença de 96 

todos. 97 


