
 

 

BOLETIM DA DIREX* – Nº 004: 26/7/2019 

 

*OBJETIVO - Facilitar o compartilhamento de informações e orientações da Diretoria de Extensão da 

Pró-Reitoria de Extensão da UNIVASF com os setores da instituição, corpo de servidores e discentes, 

bem como a comunidade em geral. 

 

I – CONLIG: CONSELHO DAS LIGAS ACADÊMICAS (8/8) 

II – COAPES (Ação Pública de Ensino-Saúde) 

III – DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXTENSÃO DA UNIVASF 

 
 
I 
CONLIG – REATIVAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONSELHO DAS LIGAS 
 

 

 



 

II 

COAPES (Ação Pública de Ensino-Saúde) 

Em 20 de agosto às 18h acontece a eleição da representação estudantil que comporá o comitê 

Gestor do COAPES Juazeiro, na FASJ, ao lado do campus da Univasf em Juazeiro. O COAPES é o 

Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde e suas diretrizes foram publicadas 

pelos Ministérios da Saúde e da Educação por meio da Portaria Interministerial no 1.127 de 06 

de agosto de 2015. Participam do COAPES todos os gestores municipais e/ou estaduais do SUS 

interessados em ofertar a sua rede enquanto campo de prática para estudantes de graduação 

e/ou residência.  

Participam também as instituições de ensino que possuem cursos de graduação na área da 

saúde e programas de residência médica e multiprofissional interessados em discutir e 

qualificar a inserção do estudante no seu campo de prática. 

O COAPES envolve o conjunto de cursos da área de saúde, além da Medicina. Assim, as 

representações discentes da Univasf, junto aos demais estudantes das instituições 

conveniadas com o município de Juazeiro-BA, são convidadas para a eleição da representação 

estudantil que comporá o comitê Gestor do COAPES Juazeiro que será realizada no dia 20 de 

agosto de 2019, às 18h, na FASJ (Rua do Paraíso, 800, Santo Antônio, Juazeiro-BA). 

Maiores informações podem ser obtidas junto ao COAPES Juazeiro, através do endereço 

eletrônico coapesjuazeiro@gmail.com 

 

III 

DIVULGAÇÃO DE EVENTOS DE EXTENSÃO DA UNIVASF 

Página, Facebook e Instagram. A partir de agosto teremos uma divulgação articulada das ações 

de extensão formalizadas junto à PROEX. Coordenadoras e coordenadores que tenham 

interesse na divulgação de fotos e/ou imagens dos trabalhos em curso podem escrever para 

eventos.extensao.univasf@gmail.com. Este será um endereço em fluxo contínuo dedicado a 

receber as informações e divulga-las junto à comunidade interna e externa. Outras novidades 

referentes à divulgação das ações de extensão da Univasf serão divulgadas nas próximas 

semanas. 
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