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REGIMENTO INTERNO
UNIDADE DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA SANTO AMARO (UEUSA)

CAMPUS SÃO PAULO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CAPÍTULO I

DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS

Art. 1º A Unidade de Extensão Universitária Santo Amaro (UEUSA) está vinculada à

diretoria do Campus São Paulo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp),

respeitados os preceitos estabelecidos no Estatuto e Regimento Geral da Unifesp, do

Campus São Paulo, de suas unidades universitárias e da Pró-Reitoria de Extensão e

Cultura da Unifesp.

Art. 2º A UEUSA atua no tripé do ensino, pesquisa e extensão viabilizando a relação

transformadora entre a universidade e a sociedade, possuindo como missão, por meio

de diversas ações, incentivar e promover o processo educativo, cultural e científico

possibilitando a interação entre o ensino e a pesquisa de forma indissociável.

Art. 3º A UEUSA deverá se orientar sempre pelos princípios da transparência das suas

atividades e parcerias, da qualidade das suas atividades pedagógicas, do caráter

público da instituição e da prestação de serviços educacionais.

Parágrafo único - A atuação da UEUSA, por meio de seus projetos de ensino, pesquisa

e extensão, é uma ação contínua e se desenvolve nas mais diversas áreas ou de forma

interdisciplinar no formato de programas, cursos, eventos, oficinas, prestação de

serviços e diversas outras atividades com objetivos específicos e prazo determinado de

forma a:

I - Incluir e acolher a comunidade na universidade;

II - Integrar, ampliar visões e constituir um espaço que possibilite a troca de

experiências e saberes;

III - Atualizar e preparar os cidadãos de acordo com as exigências, cada vez maiores,
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da sociedade;

IV - Oferecer ações que melhorem a qualidade de vida dos cidadãos;

V - Mitigar as barreiras advindas das desigualdades socioeconômicas.

CAPÍTULO II

DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE EXTENSÃO

UNIVERSITÁRIA SANTO AMARO

Arti. 4º A UEUSA é administrada pela Diretoria do Campus São Paulo e apoiada

academicamente pelas diretorias da Escola Paulista de Enfermagem (EPE) e da Escola

Paulista de Medicina (EPM), por meio de coordenador e vice-coordenador acadêmicos

e Comitê Assessor.

Art. 5º O coordenador e vice-coordenador acadêmicos têm mandatos pelo período de

04 anos, com direito a uma recondução.

§ 1° O coordenador e o vice-coordenador acadêmicos são indicados pelas Diretorias da

Escola Paulista de Medicina e da Escola Paulista de Enfermagem e homologados pelo

Conselho de Campus.

§ 2° O coordenador e o vice-coordenador acadêmicos da UEUSA devem ser docentes

do quadro ativo da EPM ou EPE e possuir ao menos três anos de experiência

acadêmico-pedagógica.

§ 3° Compete ao coordenador acadêmico:
a) Desenvolver a gestão acadêmica e didático-pedagógica dos programas e

cursos da Unidade;

b) Acompanhar o desenvolvimento das atividades de ensino e supervisionar o

desenvolvimento dos programas e planos de ensino das disciplinas ministradas na

unidade, acompanhando a execução do calendário acadêmico;

c) Elaborar apresentações e relatórios para análise da Diretoria Acadêmica e
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órgãos colegiados acadêmicos das unidades universitárias do Campus São Paulo;

d) Participar nos órgãos colegiados acadêmicos das unidades universitárias do

Campus São Paulo, quando convidado;

e) Colaborar com a gestão política e institucional dos cursos/programas;

f) Explorar situações que favoreçam os programas e cursos, destacando-os na

sociedade e na própria Unifesp;

g) Promover eventos culturais e de lazer para congregar alunos, professores e

pessoal técnico administrativo de acordo com as estratégias apontadas no Programa de

Difusão Científica e Cultural da Unifesp;

h) Avaliar sistematicamente as ações que permitam a efetiva qualidade do processo

ensino-aprendizagem;

i) Incentivar a produção científica referente às práticas da UEUSA;

j) Zelar pelo cumprimento deste Regimento e propor alterações, quando

necessárias, considerando sugestões dos usuários da UEUSA e resultados das

avaliações do seu funcionamento.

§ 4° Compete ao vice-coordenador acadêmico:
a) O vice-coordenador auxiliará o coordenador em caráter permanente, o substituirá

nas suas ausências e impedimentos e o sucederá em casos de vacância.

Parágrafo primeiro - O coordenador pode delegar atribuições ao vice-coordenador.

§ 5° O cargo de coordenador administrativo deve ser ocupado por servidor técnico-

administrativo, lotado no Campus São Paulo, indicado pela Diretoria do Campus São

Paulo.

§ 6° Compete ao coordenador administrativo:

a) Coordenar e/ou executar tarefas administrativas de ordem geral em apoio à

atividade acadêmica e social desenvolvida na UEUSA;

b) Apresentar à Coordenação Acadêmica da UEUSA e Diretoria Acadêmica do

Campus São Paulo as medidas necessárias ao bom funcionamento da UEUSA, assim

como propostas para a aquisição e/ou manutenção de equipamentos;
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c) Garantir a execução das rotinas administrativas, por meio do monitoramento de

prazos e metas, coordenação das equipes de trabalho e administração de conflitos;

d) Propor políticas administrativas e criar processos e planos de ação para a

execução das atividades dos servidores técnicos administrativos de educação na

UEUSA;

e) Administrar a manutenção das dependências físicas e materiais permanentes

da UEUSA;

f) Coordenar, organizar e controlar as atividades da área administrativa relativas à

segurança patrimonial, arquivo, secretaria, manutenção predial e atividades afins;

g) Liderar a equipe administrativa de forma a propagar e supervisionar as boas

práticas;

h) Combater e prevenir riscos ambientais (físicos, químicos, biológicos ou métodos

de trabalho) que possam expor a saúde dos usuários da unidade diante de agentes

nocivos, conforme orientações das áreas técnicas;

i) Orientar e acompanhar a organização, limpeza e disciplina na unidade,

incluindo serviços de copa, visando seu bom desempenho e contribuição para os

resultados da UEUSA;

j) Fiscalizar os serviços e atividades dos terceirizados e reportar aos gestores de

contratos as ocorrências e mau desempenho que estejam fora do alcance de solução;

k) Distribuir os serviços administrativos e zelar pelo cumprimento dos mesmos;

l) Redigir, expedir toda correspondência relativa ao serviço administrativo (e-mail,

ofícios, memorandos, processos no sistema SEI), submetendo-a antecipadamente à

aprovação da coordenação acadêmica da UEUSA, quando aplicável;

m) Manter atualizado o registro da frequência e controle de férias dos servidores

técnico-administrativos da UEUSA;

n) Solicitar e gerenciar o controle do material de consumo e permanente;

o) Prestar contas ao final do calendário anual de todas as atividades

desenvolvidas, situação patrimonial e predial da UEUSA.

CAPÍTULO III

DO COMITÊ GESTOR
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Art. 6º O Comitê Gestor é composto por:

I - Coordenador acadêmico da UEUSA;

II - Vice-coordenador acadêmico da UEUSA

III - Coordenador administrativo da UEUSA;

IV - 1 (um) representante da Câmara de Graduação da EPE;

V - 1 (um) representante da Câmara de Graduação da EPM;

VI - 1 (um) representante da Câmara de Extensão e Cultura da EPE;

VII - 1 (um) representante da Câmara de Extensão e Cultura da EPM;

VIII - 1 (um) representante de cada um dos demais Campi que desenvolvam atividades

na unidade, indicado pela diretoria do respectivo Campus.

§ 1° Os membros representantes serão indicados pelos coordenadores dos órgãos de

representação, e têm mandato vinculado aos seus coordenadores, com direito a

reconduções sucessivas.

Art. 7º É competência do Comitê Gestor:

a) Assessorar a Coordenadoria Acadêmica e Administrativa da UEUSA nos assuntos

pertinentes ao seu bom funcionamento e nos aspectos operacionais, educacionais e

de pesquisa;

b) Ser um elo entre a UEUSA e a comunidade acadêmica da Unifesp;

c) Ser um órgão consultivo para questões não normatizadas neste regimento;

d) Propor políticas de desenvolvimento da UEUSA;

e) Promover e apoiar as ações que melhorem a qualidade de vida, a saúde e o bem-

estar dos cidadãos, atuando no tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão.

Art. 8º Compete ao coordenador do Comitê:
I - Convocar, definir a pauta conforme demandas para análise e/ou assuntos correlatos

de interesse do comitê, e coordenar as reuniões;

II - Convidar, em nome da Comitê, eventuais participantes e/ou convocar reuniões

extraordinárias;

III - Cumprir e fazer cumprir este regimento por todos os demais membros do Comitê.
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Art. 9º Compete aos membros do Comitê:
I - Atender às solicitações do Coordenador;

II - Participar das reuniões convocadas pelo Coordenador;

III - Participar das reuniões quando da presença de convidados;

IV - Solicitar reuniões extraordinárias, se necessárias, ao Coordenador;

V - Atuar garantindo o cumprimento das competências do comitê gestor.

Art.10º O Comitê reunir-se-á ordinariamente, conforme demandas para a análise e/ou

discussão de assuntos correlatos de interesse do comitê, ou de modo extraordinário,

mediante convocação pelo coordenador ou, na sua ausência, pelo vice-coordenador ou

por solicitação dos membros deste comitê.

§ 1º A data, o local e a hora das reuniões ordinárias deverão ser comunicados por meio

eletrônico com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, considerando-

se os dias úteis.

§ 2º As reuniões extraordinárias deverão ser convocadas com no mínimo 24 (vinte e

quatro) horas de antecedência, considerando-se os dias úteis.

§ 3º As reuniões poderão ocorrer de modo remoto.

Art. 11º As reuniões do Comitê deverão acontecer com quórum mínimo 50% mais 1

(um) dos membros participantes.

§ 1º A ata da reunião será elaborada pelo Coordenador do Comitê ou poderá ser

atribuída a um membro do comitê dentre os participantes presentes desde o início de

cada reunião ou, ainda, a um servidor convidado.

§ 2º A cada reunião do Comitê, haverá uma ata que será submetida à apreciação e

aprovação pelos membros que participaram daquela reunião ou em reunião

imediatamente posterior pelos membros presentes.

Art. 12º As deliberações do Comitê serão decididas por maioria simples dos membros

presentes na reunião, cabendo ao coordenador ou, na sua ausência, ao vice-

coordenador, o voto de desempate.
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Art. 13º A ausência de algum membro do comitê em 3 (três) reuniões ordinárias e/ou

extraordinárias consecutivas ou 05 (cinco) intercaladas sem justificativa será

comunicada à respectiva Diretoria da EPE, da EPM ou do Campus São Paulo para

indicação de um substituto.

CAPITULO IV

DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO

Art. 14º O horário de funcionamento regular da UEUSA será estabelecido seguindo

determinação da Coordenação Acadêmica e Administrativa podendo ser ampliado

sempre que houver necessidade de realização de atividades fora do período regular.

Art. 15º A solicitação de reserva de sala/espaço físico da UEUSA obedecerá a regras

internasdaunidade.

CAPÍTULO V

DA UTILIZACAO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE CONSUMO

Art. 16º A utilização dos equipamentos e de material de consumo na unidade será

regida pelo manual de uso e responsabilidade referentes aos recursos didáticos, sendo

esta uma regra interna da unidade.

CAPÍTULO VI

DOS DIREITOS, DEVERES E NORMAS DISCIPLINARES DOS USUÁRIOS DA

UEUSA

Art. 17º Os direitos e deveres dos participantes aos cursos, programas, eventos e
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oficinas seguem o disposto nos normativos da Universidade Federal de São Paulo.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18º Este Regimento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho do Campus

de São Paulo da Unifesp.

Art. 19º Os casos omissos serão discutidos pela Coordenadoria Acadêmica e
Administrativa, juntamente com o Comitê Gestor, ouvindo-se as instâncias superiores.

Aprovado no Conselho de Campus em 28 de janeiro de 2021.
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