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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 1 

FEDERAL DE SÃO PAULO (COEX), REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2015. Aos vinte e 2 

sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e quinze, na cidade de São Paulo, sito à Rua Sena 3 

Madureira, 1500, no Anfiteatro do 4ºandar da Unifesp, reuniram-se os senhores membros do 4 

Conselho de Extensão da UNIFESP - COEX, sob a presidência da Pró-Reitora de Extensão, 5 

Prof.ªDrª Florianita Coelho Braga Campos. Estiveram presentes: Prof. Dr. Gilmar Fernandes do 6 

Prado, Profa. Dra. Sonia Maria Garcia Vigeta, Profa. Dra. Bartira de Aguiar Roza, Profa. Dra. 7 

Carolina Prado de França Carvalho, Katiucia Danielle dos Reis Zigiotto, Profa. Dra. Adriana Regina 8 

Braga, Profa. Dra. Ligia Ajaime Azzalis, Profa. Dra, Cintia Rejane Möller de Araújo, Prof. Dr. Adagmar 9 

Andriolo, Profa. Dra. Solange Guizilini, Prof. Dr. Luis Fernando Prado Telles, Prof. Dr. Fabio dos 10 

Santos Motta, Gilberto dos Santos, Patricia Grechi dos Santos Barbosa. Justificaram ausência: Prof. 11 

Dr. Arlindo Flávio da Conceição, Profa. Dra. Betânia Dantas Libanio, Prof. Dr. Sergio Stoco.   12 

Convidados presentes: Profª Dra. Luciana Ferreira da Silva. Tendo verificado que havia quorum a 13 

Pró-Reitora de Extensão iniciou a sessão. Pauta1) Regimento Geral da Pró Reitoria de Extensão e 14 

Cultura: Profa Florianita esclareceu sobre a necessidade de finalizar o regimento da PROEX, e que 15 

posteriormente ele poderá sofrer alterações a partir do Estatuto Geral da UNIFESP que virá no 16 

próximo ano. Ressaltou que na reunião anterior houve discussão dos capítulos 1 e 2. Propôs que os 17 

destaques já apontados na reunião anterior sejam debatidos e que tenham a oportunidade de 18 

defender cada apontamento.  Prof. Nicanor comunicou aos conselheiros que neste momento é para 19 

deliberar o conteúdo do regimento, e que, posteriormente o Prof. Sérgio junto com uma comissão 20 

trabalhará em dar a forma adequada. Profa. Florianita propôs o encaminhamento do texto após a 21 

revisão do Prof. Sergio para que os conselheiros tomem ciência de como ficou e o Conselho 22 

concordou com a proposta. Retornaram o debate a partir do artigo 7, ao qual teve o apontamento da 23 

Katiucia que solicitou alteração do texto para “A PROEC é a estrutura responsável pela 24 

implementação da política definida pelo COEC” e as CTEC são a estrutura político-executiva no 25 

campus, complementou sugerindo que se inclua parte do texto do artigo 19 neste texto, mediante 26 

esta proposta sugeriu suprimir o artigo 8 pois ficaria contemplado no artigo 7. Profa. Florianita indicou 27 

debater sobre o Capítulo 3, que trata das Competências e da Estrutura da PROEC.  Sobre o artigo 9, 28 

Profa. Florianita esclareceu sobre os Núcleos Associados que são originários, em geral, de algum 29 

programa do Governo Federal, Ministério, ou de alguma Política Pública, então historicamente estes 30 

projetos ficavam na PROEX. Hoje encontram-se numa situação transitória pois existem núcleos que 31 

estão desativados.  Citou o trabalho do Nuprevi que ainda existe e desenvolve um trabalho nas 32 

maternidades, assim como o Núcleo de Práticas Integrativas que atuam no Campus São Paulo e em 33 

Santo Amaro, salientou ainda que é interessante manter no regimento, pois pode ter outros núcleos 34 

em novas áreas como, por exemplo, de tecnologia, mas são situações que podem ser passageiras, 35 

sendo assim, sugere que permaneça para não fechar as possibilidades.  Profa. Luciana esclareceu 36 

que os núcleos possuem normativas próprias que são avaliadas pela procuradoria. Prof. Nicanor 37 

disse que não é interessante regular algo que é esporádico, uma coisa que é eventual, sendo que, 38 

caso surgir alguma oportunidade o gabinete faz a avaliação e se necessário traz para avaliação do 39 

CoEx. Profa. Bartira sugere tirar o item I do artigo 9, pois repete o que está escrito no artigo 5 e 40 

também se manifestou a favor do argumento do Prof. Nicanor. Katiucia sugeriu trocar o termo 41 

“estabelecer” por implementar, e, alterar o texto do caput “cabe a” por “é da responsabilidade da” e 42 

depois da palavra PROEC suprimir o restante pois está repetido.  No artigo 7, o texto “credenciar, 43 

recredenciar, [...] aprovados pelas câmaras de extensão” sugeriu que seja suprimido, pois fica em 44 

conflito as atribuições das câmaras com as atribuições da ProEx que deve focar na função de 45 

fomento. Profa. Ligia perguntou sobre como seriam o credenciamento dos núcleos e também alertou 46 

sobre a Coordenadoria de Direitos Humanos bem como da importância de verificar o Plano Nacional 47 
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de Direitos Humanos e do Plano Nacional de Educação em Direitos humanos. Profa. Florianita 48 

sugeriu incluir o item com os núcleos, mas caso suprimir os núcleos do regimento anula a proposta. 49 

Profa. Carolina alertou que no artigo 10 bem como no restante do texto se padronize a terminologia, 50 

ao invés de Departamento que use a palavra Coordenadoria. Katiúcia disse ser necessário no inciso 51 

1 do artigo 11, onde se lê PROEC mudar para COEC, bem como, ainda sobre o artigo 11 propôs a 52 

supressão da palavra “política” das coordenadorias, frisou ainda que o papel regulador é função do 53 

CoEC. Dentro da Coordenadoria de Programas e Projetos questionou sobre o texto: acompanhar, 54 

avaliar programas e projetos de extensão, a palavra avaliar não fica adequada, pois a câmara de 55 

extensão já avalia e envia para a ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão precisa produzir os indicadores, 56 

prosseguiu com os apontamentos e sugeriu que em Política de Extensão troque a palavra avaliar por 57 

“produzir indicadores”. Profa. Bartira alertou sobre a diferença entre resultado e indicadores, que 58 

possuem significados diferentes. Katiucia continuou com os apontamentos: no inciso I substituir a 59 

palavra elaborar por “coordenar o processo de elaboração e implementação”.  Profa. Luciana 60 

ressaltou a importância da terminologia, pois o regimento precisa ter coesão, se vai ter ou não a 61 

palavra “política”, precisa revisar todo o texto, pois a ortografia e o uso de determinadas palavras 62 

pode gerar dificuldade para a adesão da ideia.  Prof. Nicanor então esclareceu que a Comissão fará 63 

a revisão do formato mantendo as concepções definidas pelo CoEx. A Pró-Reitora colocou em 64 

votação o texto do Capítulo 3: votar a nova proposta de texto “A PROEC é a estrutura político 65 

institucional da UNIFESP responsável pela implementação da política definida pelo COEC, 66 

organização, fomento, gestão e avaliação das ações de extensão universitárias e cultural da 67 

universidade” e o resultado foi a aprovação por unanimidade. O parágrafo único: As câmaras de 68 

Extensão e Cultura são as estruturas político-institucionais da PROEC nas unidades universitárias ou 69 

campi. Possui caráter consultivo, deliberativo, de implementação e acompanhamento das políticas de 70 

extensão e cultura a serem realizadas pelas unidades universitárias ou campi. O conselho debateu 71 

sobre a questão da Câmara de extensão ter um papel executivo da PROEC nos campi. Prof. Nicanor 72 

alertou sobre uma possível interpretação sobre o texto “estrutura executiva da PROEC” que pode 73 

futuramente acarretar uma interpretação de que a PROEC seria a responsável inclusive pela 74 

inserção de servidores nas câmaras de extensão, sendo que a câmara não é simplesmente um 75 

escritório da PROEC numa unidade universitária então institucionalmente e administrativamente 76 

existe a necessidade de formular um texto que caracterize o papel das câmaras e que supere estas 77 

questões. Profa. Bartira sugeriu, caso seja possível, que se insira uma nota esclarecendo a função 78 

“executiva” das câmaras. Prof. Gilmar esclareceu que pode fazer uma alínea no próprio artigo. Profa. 79 

Carolina propôs que se mantenha a ligação da câmara com a congregação e que no texto conte que 80 

a câmara segue as políticas definidas pelo COEC. Katiucia citou o regimento do Campus São José 81 

dos Campos, e complementou que a câmara sendo vinculada à unidade universitária e ao campus 82 

dá condição de que a solicitação de pessoal para trabalhar nela seja direcionada à congregação, 83 

pois ela tem o papel de auxiliar a unidade universitária a executar as atividades de extensão, ou seja, 84 

o papel é apoiar as atividades desenvolvidas na unidade universitária. Prof. Gilmar concordou com a 85 

Katiucia e alertou que no futuro essa alteração terá reflexos na eleição dos representantes, 86 

coordenadores das câmaras. Profa. Claudia propôs um texto: “as câmaras são estruturas da 87 

unidades universitárias para implementação da política de extensão e cultura definida pelo Forproex, 88 

COEC e regimento” acrescentando por fim o texto sugerido pela Katiucia: “no intuito de auxiliar o 89 

campus...”.   Profa. Lígia salientou que ao retirar o caráter consultivo e deliberativo dificulta a 90 

autonomia e a estrutura da câmara, dentro da proposta da Profa. Claudia precisa incluir o papel 91 

consultivo e deliberativo. Profa. Carolina não tinha pensado nas questões administrativas atreladas 92 

ao texto sendo importante refletir sobre esses desdobramentos. Profa. Luciana exemplificou o caso 93 

dos NAE’s (PRAE) e sugeriu pensar na estratégia política, bem como a questão da necessidade de 94 

aprovar projetos na congregação, o uso dos espaços e os possíveis desdobramentos dessas 95 
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decisões. Profa. Cintia salientou que no texto deve ficar claro que a câmara está ligada à unidade 96 

universitária, citou a dificuldade no campus Osasco com a câmara de Pós-Graduação, sendo 97 

necessário estabelecer a “hierarquia” para evitar transtornos futuramente. Katiucia acrescentou que 98 

nos campi, a extensão não é levada em consideração no mesmo patamar que a graduação e a pós-99 

graduação, isto gera um desconforto inclusive na priorização no uso dos espaços para eventos de 100 

extensão, mesmo quando existe um palestrante de grande importância para o tema, então se ficar 101 

vinculada à congregação a câmara de extensão permanecerá com este problema pelos motivos já 102 

apresentados, assim sendo, acaba ficando sujeita aos desejos da graduação e da pós-graduação. 103 

Profa. Cintia esclareceu que esta é uma questão de longa data, desde o início da implantação da 104 

extensão existe esta polêmica e que apenas recentemente estão tendo novos olhares, sendo assim 105 

estamos num momento de transição para conquistar a equidade de status com a graduação e com a 106 

pós-graduação e finalizou defendendo que a câmara de extensão permaneça ligada à unidade 107 

universitária e que siga a política da PROEC. Gilberto sugeriu que o texto seja “a câmara está 108 

subordinada administrativamente à unidade e politicamente à PROEC”.  Profa. Carolina defendeu 109 

que permaneça como está, pois pode interferir na autonomia do campus. Katiucia salientou que a 110 

câmara precisa ter autonomia para deliberar sobre os eventos, cursos e projetos, caso tenha que 111 

homologar todos estas atividades na congregação dificultará o andamento das atividades das 112 

câmaras. Prof. Nicanor sugeriu suprimir do texto a homologação da congregação e que se 113 

estabeleça que nos casos mais polêmicos a direção entre em contato com a câmara de extensão 114 

para esclarecer até mesmo, se necessário, na congregação e finalizou concordando com a Katiucia 115 

que a câmara precisa de autonomia para trabalhar. Katiucia esclareceu que esta autonomia está 116 

ligada às atividades cotidianas da câmara. A Pró-Reitora colocou em votação a seguinte proposta de 117 

texto: as câmaras permanecem vinculadas às unidades universitárias, sendo executora e 118 

implementadora das políticas do COEC, bem como as implementações da PROEC; ao qual foi 119 

aprovada por unanimidade. Profa. Florianita esclareceu que os demais destaques do capítulo 3 120 

tratavam da estrutura e que não houve apontamento contrário ao conteúdo, sendo assim, propôs que 121 

a comissão reformule o texto dos artigos 7 e 8 mas sem alterar o conteúdo debatido e votado pelo 122 

conselho, ressaltou também a necessidade da reformulação respeitar as competências da câmara e 123 

da PROEC, a proposta foi aprovada e obteve apenas 01 abstenção. Profa. Florianita iniciou o debate 124 

do artigo 9 em que existe a proposta de suprimir o item 7 e em relação ao título e substituir o termo 125 

“cabe à PROEC” por “é da responsabilidade da PROEC” ou alguma terminologia similar e 126 

juridicamente correta. Profa. Carolina se manifestou contra modificar o texto no item que trata de 127 

credenciar, recredenciar e descredenciar, pois a aprovação feita pela câmara não é a mesma feita 128 

pela PROEX, sendo que, se tirar esta atribuição da PROEX, estas atividades serão passadas para a 129 

câmara de extensão. Profa. Florianita esclareceu que realmente precisa da aprovação da câmara, no 130 

entanto a PROEX precisa fazer uma regulação, sendo que muitos credenciamentos retornam, então 131 

a PROEX tem o papel regulador sobre as questões burocráticas, jurídicas e em relação aos 132 

contratos e convênios. Katiucia salientou que a câmara aprova de acordo com as políticas do 133 

PROEX, caso esteja sendo detectadas falhas nas aprovações, feitas pelas câmaras, a PROEX 134 

precisa conversar e reforçar os fluxos. Profa. Ligia concordou com Katiucia e acrescentou que tem 135 

preocupação, pois a câmara avalia os projetos, quando identifica algo errado, orienta aos 136 

coordenadores e só após correção aprova, e que é constrangedor quando a câmara faz todo este 137 

processo, aprova e o credenciamento não é aprovado pela PROEX. Profa. Cintia questionou se os 138 

credenciamentos de cursos/eventos/projetos aprovados pela câmara precisam ser homologados pela 139 

congregação. Profa. Florianita esclareceu que isto depende da câmara e da congregação, pois é 140 

possível que a câmara leve para a congregação somente casos atípicos e o que for rotina pode ser 141 

dada a autonomia da câmara de extensão resolver e aprovar, ou seja, politicamente e 142 

burocraticamente pode fazer este acordo. Frisou também que nos credenciamentos que possuem 143 
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contratos com a FAP é imprescindível à aprovação pela congregação. Profa.Luciana  frisou que 144 

existe um gargalo do próprio sistema, que foi criado dentro de uma realidade vivenciada pela EPM e 145 

EPE,  e que os demais campi possuem dificuldade sendo necessário incluir um detalhamento, um 146 

passo-a-passo, sobre todos os itens: dos cursos de especialização, dos cursos curtos, dos eventos, 147 

pois em geral é muito difícil inserir os dados, sendo assim, precisa resolver todos eles para evitar o 148 

engessamento do credenciamento das ações. Prof. Gilmar disse que na EPM e na EPE também 149 

encontra dificuldades para usar o sistema. Profa. Claudia relatou que na secretaria Lato Sensu antes 150 

de homologar precisa revisar os cursos aprovados pelas câmaras, pois existem critérios que não são 151 

contemplados, por exemplo, a falta de bibliografia que impede a homologação do curso. Prof. 152 

Nicanor acrescentou que nos eventos e cursos curtos também existem regras que não são 153 

cumpridas. Relatou ainda que a Pró-Reitoria de Extensão recebe questionamentos da Controladoria 154 

Geral da União-CGU, então é preciso ter uma documentação mínima para respondê-los, sendo 155 

assim, no cenário atual a PROEC necessita regular e conferir todas essas ações. Profa. Florianita 156 

reiterou que a Pró-Reitoria de Extensão tem o papel regulador e que atualmente está num processo 157 

para melhorar estes requisitos.  Katiucia concordou com o termo “regular”, que no texto poderia 158 

substituir a parte “credenciar, recredenciar, descredenciar” pela palavra regular.  Profa. Carolina 159 

concordou que o papel regulador contempla, embora não especifique os detalhamentos. Profa. Cintia 160 

disse ser favorável que permaneça com “credenciar, recredenciar, descredenciar”. O conselho 161 

debateu o tema e a Pró-Reitora colocou em votação: Proposta 1) substituir no texto o trecho 162 

“credenciar, recredenciar, descredenciar” pela palavra regular – obteve 1 voto a favor. Proposta 2) 163 

Permanecer com o texto “credenciar, recredenciar, descredenciar” – obteve 1 abstenção e 14 votos 164 

favoráveis. Iniciou-se outro debate sobre o registro de certificados dos cursos curtos e dos eventos 165 

serem realizados pela ProEx ou pela Câmara. Katiucia relatou que existe um gargalo neste assunto, 166 

que a câmara faria o registro e enviaria para a PROEX um relatório de todos os certificados que 167 

foram registrados na câmara. Profa. Carolina relatou que em cada campus existe uma realidade e 168 

que no Campus Baixada Santista não há condições de realizar esta tarefa, só se o certificado fosse 169 

digital.   Prof. Nicanor citou que existe uma dificuldade para digitalizar, atualmente somente os 170 

eventos a ProEx conseguiu que o certificado saia no formato digital, no entanto, acrescentou que não 171 

existe uma padronização dos modelos dos certificados então, no momento, é a favor que permaneça 172 

sendo feito somente pela ProEx. Profa. Luciana questionou se há possibilidade de usar este sistema 173 

padrão para gerar certificados para os cursos curtos. Profa. Florianita esclareceu que as questões 174 

das certificações que serão aceitas dos cursos e atividades complementares para computar na 175 

matriz curricular dos cursos de graduação a comissão terá que esclarecer.  Katiucia retirou a 176 

proposta, pois embora deseja “profissionalizar” o trabalho feito pela câmara a questão é 177 

técnica.Profa. Florianita relatou que as ideias novas são bem-vindas, no entanto, com a retirada da 178 

proposta da Katiucia no regimento deverá permanecer que o registro de certificados será realizado 179 

pela ProEC e deu continuidade ao debate, ainda no artigo 9º, no item que trata sobre os Núcleos e 180 

defendeu a permanência deles no regimento.  Prof. Nicanor sugeriu suprimir por ser algo esporádico, 181 

a ampla maioria do conselho aprovou que mantenha os núcleos no regimento e obteve 01 abstenção 182 

e nenhum voto contra.  Profa. Florianita prosseguiu com o debate dos artigos 10º e 11º relatando que 183 

existe a proposta de suprimir as palavras “políticas” das coordenadorias. Katiucia então defendeu a 184 

proposta para a retirada da palavra políticas nos nomes das coordenadorias, reiterou que o COEC é 185 

o responsável pela aprovação das políticas, sendo assim cabe às coordenadorias sugerir e executar 186 

o que este conselho decide. Prof. Nicanor esclareceu que a inclusão da palavra política foi para 187 

incentivar a busca de novas propostas para a universidade, ou seja, não é uma estrutura meramente 188 

técnica, envolve gestão e que é importante refletir sobre a política institucional da UNIFESP, 189 

esclareceu também que a presença da palavra “avaliar” e “avaliação” é necessária para 190 

institucionalizar o componente que em geral não é praticado, então existe um sentido estratégico de 191 
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começar a avaliar as ações feitas. Profa. Florianita acrescentou que no momento se fala em 192 

indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão; então é necessário a PROEC acompanhar as 193 

demais Pró-reitorias que já incluíram em sua estrutura a coordenação de avaliação e monitoramento. 194 

Profa. Carolina disse que ao se usar apenas a palavra Coordenadoria já expressa à ideia de gestão. 195 

Katiucia relatou que entendeu o ponto de vista do Prof. Nicanor e sugeriu o uso da palavra “gestão” 196 

no lugar de “ Políticas” exceto na Coordenadoria de Políticas Estratégicas e de Avaliação que 197 

permaneceria com o mesmo nome. Profa. Cintia reiterou que se o objetivo é realçar o sentido 198 

estratégico a palavra Coordenadoria atende, pois, uma coordenadoria não se limita apenas as 199 

questões operacionais ela também tem capacidade de propor, gerir e de agir com estratégia.  Profa. 200 

Florianita colocou em votação: Proposta I) manter a palavra “avaliar” II) suprimir a palavra “políticas” 201 

dos nomes das coordenadorias, exceto na Coordenadoria de Políticas Estratégicas e de Avaliação e 202 

os conselheiros aprovaram por unanimidade ambas as propostas. Ainda sobre o Artigo 11º, Katiucia 203 

sugeriu o texto “Monitorar, avaliar e produzir indicadores das políticas da Extensão e de Cultura na 204 

Universidade”.  Profa. Claudia esclareceu que não é possível pois nem tudo é passível de fazer 205 

indicadores, sendo assim, a avaliação é mais ampla e pode ser qualitativa ou quantitativa, ou seja, a 206 

palavra avaliar já é satisfatória pois já inclui os indicadores. Encerrou-se assim o capítulo 3 e para 207 

atender à solicitação da Reitoria, Profa. Florianita iniciou a discussão do Capítulo 6º, que trata sobre 208 

as Câmaras de Extensão. Sobre o artigo 19º reiterou que necessita definir o artigo 7º para que então 209 

possa finalizá-lo. Katiucia sugeriu apenas que no artigo 19º seja incluído um item com o seguinte 210 

texto “fomentar ações de extensão no âmbito da unidade acadêmica”. Profa. Ligia sugeriu padronizar 211 

o uso da palavra “unidade acadêmica”, sobre o artigo 20º relatou o desconforto sobre a necessidade 212 

de ter que homologar tudo na Congregação, exemplificou que os projetos de pesquisa não passam 213 

pela aprovação da Congregação, então, fazendo um paralelo, não enxerga essa necessidade. Profa. 214 

Cintia se manifestou a favor de que faça o detalhamento do que deve e o que não precisa ser 215 

aprovado pela Congregação. Profa. Florianita sugeriu rever o texto, suprimir os diversos “homologar” 216 

e ao final fazer um parágrafo único com as exceções, ou seja, o detalhamento de que situações 217 

deverá haver a aprovação da Congregação. Profa. Claudia ponderou sobre o caso da Lato Sensu, 218 

em que há a dificuldade de prazos, então solicitou que os conselheiros reflitam se os coordenadores 219 

de cursos Lato Sensu irão conseguir homologar tudo na congregação em tempo hábil.  Katiucia 220 

salientou que os cursos Lato Sensu necessitam da homologação da Congregação, pois demandam 221 

muitas coisas do campus. Profa. Solange sugeriu, em relação ao item V do artigo 20º, e tendo em 222 

vista que os programas de residências  tem uma legislação própria é importante que exista a 223 

vinculação com as câmaras, porém, precisam passar pela aprovação das comissões de residências 224 

COREMU/COREME   pois é a comissão  que recebe o projeto, vê se tem bolsa,  entre outros 225 

requisitos, relatou também  que atualmente  as residências estão subordinadas diretamente à 226 

PROEX e estão meio à parte do crivo da Congregação, sendo assim a proposta é para que a 227 

COREME/COREMU avalie a viabilidade de seus respectivos programas e que depois envie para a 228 

Câmara de Extensão e  depois para a Congregação  homologar ou não. Profa. Solange então leu 229 

uma proposta de nova redação para item V do artigo 20º. Profa. Florianita reiterou a importância da 230 

Câmara de Extensão participar e possuir responsabilidade em relação às residências. Prof. Nicanor 231 

relatou que existe o desejo de descentralizar as residências, porém, pelo volume de recurso que vem 232 

para a universidade para pagamento de bolsas destes programas é grande, tanto que a ordenadora 233 

de despesas é a reitora e os órgãos como, por exemplo o CGU e TCU, exigem a manifestação da 234 

PROEX em primeira instância, neste sentido, sugeriu que o Grupo de Trabalho responsável pela 235 

revisão deste regimento formule o texto e não tire responsabilidade político institucional da PROEC  236 

ao regular as residências.  Feito o debate os conselheiros decidiram que o GT irá ajustar o texto para 237 

que preserve esta concepção.  Profa. Cintia relatou que os cursos Lato sensu estão em contato 238 

direto com o campus e que existem muitas demandas, por exemplo, os cursos precisam de salas, 239 
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sendo assim, explicou que é importante que a aprovação da congregação e o conhecimento pela 240 

diretoria. Profa. Florianita explicou o papel da câmara e que ela deve emitir parecer para enviar para 241 

PROEX, mas também acha ser importante a Congregação participar, por exemplo, nos casos de 242 

cursos pagos, o campus precisa participar por causa da planilha. Profa. Claudia sugeriu que pode 243 

fazer um campo na planilha que fique mais explícito que precisa desta aprovação. Profa. Florianita 244 

salientou então que precisa incrementar o fluxo, para facilitar para a Câmara e para a PROEX, a 245 

proposta da Profa. Solange é boa, mas precisa verificar um termo para definir o papel e 246 

responsabilidade das câmaras em relação às residências.  Profa. Carolina, ainda sobre as 247 

residências, manifestou ter dúvidas em relação ao papel da câmara de extensão no fluxo. Prof. 248 

Nicanor alertou que o Regimento Geral da PROEC não precisa explicitar o fluxo com tanto 249 

detalhamento, que poderá ser definido pelo conselho posteriormente. Prof. Gilmar sugeriu que a 250 

câmara use a frase “para ciência e manifestação”. Profa. Florianita salientou que isto merece o olhar 251 

da procuradoria, mesmo que o Grupo de Trabalho defina a melhor palavra precisa ter o amparo 252 

desta parte legislativa. Alertou também que mesmo após a revisão do Grupo de Trabalho o 253 

regimento será encaminhado para a apreciação da Procuradoria. Alertou que também precisa revisar 254 

o item 1 que diz “propor diretrizes políticas...”pois pode melhorar a redação para não se interpretar 255 

que a câmara poderá apresentar uma proposta qualquer.  Tendo verificado a falta de quórum, a Pró-256 

Reitora destacou os itens que deverão entrar em votação na próxima reunião : I)Revisar o texto em 257 

tudo o que se relaciona à Câmara de Extensão e Cultura.  II) Retirar a palavra “homologação” dos 258 

itens do artigo 20º, mas, verificar o texto/palavra adequado de forma a manter o vínculo e 259 

responsabilidade em relação à COREME e a COREMU. Profa. Florianita informou a composição do 260 

Grupo de trabalho para revisar o Regimento Geral da UNIFESP: Prof. Dr. Sergio Stoco – indicado 261 

pelo conselho para ser o presidente do GT, Prof. Dr. Gilmar Prado - representante das Residências, 262 

Katiucia Zigiotto – Representando os campi, Prof. Dr. Nicanor – Representando a PROEX. Não 263 

havendo mais tempo hábil, a Pró-Reitora de Extensão encerrou a sessão. 264 


