
REGIMENTO INTERNO DA UNIVERSIDADE ABERTA PARA AS PESSOAS

IDOSAS DO CAMPUS SÃO PAULO

CAPÍTULO I – DA NATUREZA E CONSTITUIÇÃO

Art. 1º A unidade Universidade Aberta para as Pessoas Idosas do campus São Paulo – UAPI-CSP está

vinculada à Diretoria do Campus São Paulo e compõe o Núcleo UAPI da Pró-Reitoria de Extensão e

Cultura da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp.

Parágrafo único. A UAPI-CSP compreende as atividades desenvolvidas nas unidades geográficas Vila

Clementino e Santo Amaro.

Art. 2º A UAPI-CSP desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão que possibilitam o acesso do

idoso à vida universitária da Unifesp, propiciando intercâmbio intergeracional.

CAPÍTULO II – DO PÚBLICO ALVO

Art. 3º As atividades da UAPI-CSP são destinadas a pessoas a partir de sessenta anos.

CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS

Art. 4º A UAPI-CSP tem como objetivos desenvolver atividades no âmbito do campus São Paulo por

meio de suas unidades universitárias, conforme abaixo:

I - Possibilitar ao público alvo o acesso à universidade por meio de atividades destinadas especificamente

a eles ou abertas a sua participação;

II - Proporcionar informações que permitam a reflexão e a compreensão do processo de envelhecimento

nas suas diversas dimensões;

III - Promover discussões que forneçam subsídios para melhoria da qualidade de vida e promoção da

saúde das pessoas idosas;

IV - Proporcionar espaço de convivência e troca de experiências entre pessoas idosas e demais faixas

etárias por meio de sua interação com alunos de graduação, de extensão, residentes e pós-graduação;

V - Favorecer o desenvolvimento de estudos, pesquisas e parcerias para a formulação de políticas

públicas e implementação de ações dirigidas aos idosos;

VI - Promover intercâmbio, em âmbito nacional e internacional, com outras instituições, visando o



desenvolvimento da UAPI.

Art. 5º Compete à unidade UAPI-CSP:

I - desenvolver os objetivos e competências previstos no Regimento Interno das UAPI, em âmbito local;

II - eleger coordenador e vice-coordenador locais;

III - elaborar, organizar e executar o Programa Pedagógico da Unidade;

IV - informar ao Coordenador do Núcleo as ações realizadas, sempre que houver demanda.

V - Fomentar a integração da comunidade interna e externa à universidade, por meio das atividades da

UAPI;

VI - Integrar organizações de âmbito local, regional, nacional ou internacional, que estejam relacionadas

aos seus objetivos;

VII - Estabelecer estratégias de avaliação, registro e acompanhamento para evolução de suas ações.

CAPÍTULO IV – DA COORDENAÇÃO UAPI-CSP

Art. 6º A gestão da UAPI-CSP será exercida por:

I - Coordenador (a);

II - Vice-coordenador (a);

III - Conselho Gestor da UAPI-CSP.

Art. 7º O coordenador (a) e o vice-coordenador (a) da UAPI-CSP serão eleitos pelo e dentre os membros

do Conselho Gestor.

Parágrafo único. Os mandatos do coordenador(a) e do vice-coordenador(a) da UAPI-CSP serão

coincidentes, com duração de dois anos, sendo permitida uma recondução.

Art. 8º São atribuições do coordenador da UAPI-CSP:

I - Representar a UAPI-CSP;

II - Convocar as reuniões do Conselho Gestor;

III - Elaborar proposta do Plano Anual de Ações da UAPI-CSP;

IV - Ser interlocutor entre a Diretoria do Campus São Paulo, o Núcleo UAPI da Pró-Reitoria de Extensão

e Cultura e o Conselho Gestor.

CAPÍTULO V – DO CONSELHOGESTOR



Art: 9º O Conselho Gestor é um órgão da coordenação da UAPI-CSP, de caráter consultivo e

deliberativo, constituída com o objetivo de acompanhar, planejar e controlar as ações da UAPI-CSP.

Art. 10. O Conselho Gestor da unidade UAPI-CSP será composto por:

I - Dois docentes indicados pela Diretoria da Escola Paulista deMedicina;

II - Dois docentes indicados pela Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem;

III - Um servidor docente ou técnico-administrativo em educação - TAE indicado pela Diretoria do

Campus São Paulo;

IV - Um TAE indicado pela Diretoria da Escola Paulista de Medicina;

V - Um TAE indicado pela Diretoria da Escola Paulista de Enfermagem;

VI - VI - Um representante do Hospital São Paulo/Hospital Universitário da Universidade Federal de

São Paulo indicado pela Superintendência do HSP/HU

§ 1° O coordenador (a) e o vice-coordenador (a) do Conselho Gestor serão os coordenadores da UAPI-

CSP, eleitos pelo e dentre os membros do Conselho Gestor e homologados pelo Conselho do Campus

São Paulo.

§ 2° O Conselho Gestor da unidade UAPI-CSP reunir-se-á, pelo menos, 1 vez por trimestre ou

extraordinariamente, quando necessário.

Art. 11. Ao Conselho Gestor da unidade UAPI-CSP compete:

I - Apreciar e aprovar o Plano Anual de Ações proposto pela Coordenação da UAPI-CSP, bem como

avaliar questões que dizem respeito à UAPI;

II - Aprovar o Plano Anual de Ações e submeter para apreciação e homologação das Congregações e

Conselho do Campus São Paulo para posterior análise da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura;

III - Elaborar relatório anual e submeter para apreciação do Conselho do Campus São Paulo e das

congregações da Escola Paulista de Medicina e Escola Paulista de Enfermagem;

IV - Propor convênios, acordos de cooperação técnica e alternativas de recursos para desenvolvimento

de ações da UAPI-CSP;

V - Solicitar e selecionar bolsistas de extensão que atuarão na UAPI-CSP;



VI - Avaliar o andamento das atividades da UAPI-CSP;

VII - Propor alterações no Regimento, a serem aprovadas pelo Conselho de Campus;

VIII - Informar ao Coordenador do Núcleo UAPI as ações realizadas, sempre que houver demanda.

Parágrafo único. As ações relacionadas às atividades de graduação, extensão e cultura e pós-graduação

e pesquisa deverão ser submetidas para apreciação das respectivas câmaras acadêmicas da unidade

universitária.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 12. Permanecerão como coordenador(a) e vice-coordenador(a) da UAPI-CSP e do Conselho

Gestor, os atuais gestores em exercício da UAPI-CSP indicados pela Diretoria do campus São Paulo

pelo período de um ano a partir da vigência do regimento, sendo permitida uma recondução.

CAPÍTULO VI – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13.Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Gestor da UAPI-CSP ouvindo-se as instâncias

superiores.

Art. 14. Este Regimento entrará em vigor após aprovação pelo Conselho do Campus de São Paulo da

UNIFESP.

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