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ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA TÈCNICA DE EXTENSÃO DA 1 

EPPEN – UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 16.09.2014  2 

Ao décimo sexto dia do mês de setembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas e quinze 3 

minutos, realizou-se Reunião de Instalação da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 

Campus Osasco, no Auditório da instituição, localizada à Rua Angélica, número 100, Jardim das 5 

Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Cíntia Möller 6 

Araújo, representante do curso de Administração, Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante 7 

docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis, Prof. 8 

Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, Profa. Dra. Laura 9 

Calixto, representante docente, Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni, representante do curso de Relações 10 

Internacionais, Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs, Juliana Marques Kawamoto, 11 

representante discente. Também estiveram presentes a Profa. Dra. Florianita Coelho Braga Campos 12 

- Pró-Reitora de Extensão da UNIFESP e o Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto - Diretor Acadêmico 13 

do Campus Osasco. Como ouvintes, estiveram presentes o Prof. Dr. Douglas Mendosa e o Técnico 14 

Administrativo em Educação, Ricardo Vieira Bertoldo. O Prof. Júlio  Zorzenon presidiu a reunião. 15 

Ele deu abertura à reunião de Instalação da Câmara Técnica de Extensão do Campus Osasco 16 

apresentando e agradecendo a presença da Profa. Dra. Florianita Coelho Braga Campos - Pró-17 

Reitora de Extensão da UNIFESP e do Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto - Diretor Acadêmico do 18 

Campus Osasco. Na sequência o Prof. Júlio leu a pauta  do dia, que era: 1. Instalação oficial da 19 

Câmara Técnica de Extensão do Campus Osasco; 2. Política de Extensão da UNIFESP; 3. 20 

Atividades de Extensão no novo Campus; 4. Proposta de curso: Receita Federal – “Política 21 

Fiscal e Cidadania”; 5. Eleição da Coordenação e Vice-Coordenação da Câmara de Extensão. 22 
Após a leitura da pauta, o Prof. Júlio passou a palavra à Profa. Florianita, que iniciou sua fala 23 

comentando ser aquela a primeira reunião de instalação de Câmara de Extensão da qual participava, 24 

considerando que todas as outras câmaras já se encontravam em funcionamento. A Profa. Florianita 25 

expressou seu contentamento com a instalação da Câmara, pois considerava um momento de grande 26 

importância. Ela acrescentou que já tinha conhecimento de algumas ações de extensão, em 27 

andamento ou já concluídas no Campus Osasco. A professora ressaltou que a Extensão desempenha 28 

um importante papel dentro da Universidade e lembrou que, embora tivesse certeza de que a 29 

Câmara e a Extensão enfrentariam dificuldades, colocou-se à disposição para ajudar no que fosse 30 

necessário e disse que gostaria de ser procurada e, até importunada, para que mais atividades de 31 

extensão fossem promovidas. Ela informou que, infelizmente, a FAPESP não oferece verba para a 32 

Extensão, pois sua concepção é de que a Extensão não produz conhecimento, mas apenas transmite 33 

o conhecimento à comunidade, o qual é produzido pela academia e suas pesquisas. Ela 34 

complementou que sempre é estabelecido um limite de projetos a serem atendidos. Profa. Heloísa 35 

solicitou a palavra para acrescentar que a Profa. Edilene, representante do Campus Osasco na 36 

CPPD, havia sugerido que a participação docente na extensão pudesse ser pontuada  em termos de 37 

progressão.  A Profa. Florianita corroborou a fala da Profa. Heloísa entendendo a importância da 38 

participação docente na extensão, a qual deve ser valorizada, porém relembrou que o docente já era 39 

pontuado, ou seja, valorizado, por seu envolvimento com a extensão quando do seu ingresso pelo 40 

concurso público.  Com a palavra o Prof. Murilo destacou a importância do fortalecimento 41 

institucional com a instalação da Câmara de Extensão, a qual faz parte da Constituição Educacional. 42 

Ele acrescentou que desde o início dos trabalhos do Campus, em 2011, havia ações de extensão em 43 

andamento e considerava isso algo de grande relevância. Outro ponto relevante era o fato de a 44 
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Câmara estar sendo instalada de forma bem organizada, como por exemplo, com o Regimento 45 

Interno já elaborado. Ele enfatizou que para se ter um campus forte, era importante o destaque da 46 

extensão. No caso do Campus Osasco, Prof. Murilo relembrou que a extensão “sairia na frente”, 47 

pois no novo  campus o primeiro passo a ser dado para esse fortalecimento seria o Polo de 48 

Extensão. Ele finalizou parabenizando os integrantes da Câmara pelo interesse, Prof. Júlio que 49 

trabalhou pela Câmara desde o início e a Profa. Florianita pela presença. Na sequência, retomando a 50 

palavra a Profa. Florianita passou a apresentar o organograma da PROEX, nomeando os campi de 51 

extensão, que são: futuro campus Zona Leste, Campus Embu das Artes e Campus Santo Amaro. O 52 

Campus Santo Amaro está vinculado ao Campus São Paulo, os Campi Zona Leste e Embu serão, 53 

em breve, campi de graduação. Ela informou ainda que nesses campi já aconteciam ações de 54 

extensão em parceria com as prefeituras, em termos de recursos, como era o caso do Campus Zona 55 

Leste que já era atendido, em suas ações, pelo Campus Guarulhos. Em ambos os campi, Zona Leste 56 

e Embu, era oferecido o curso Escola da Cidadania. A Profa. Florianita relembrou ainda que a 57 

Câmara de Extensão era um órgão vinculado à Congregação da Unidade de Ensino/Campus e que 58 

no campus São Paulo, por exemplo, havia um núcleo de extensão, por haver duas congregações.  Na 59 

sequência a professora passou a apresentar como a Pró-Reitoria de Extensão é organizada, sendo 60 

composta da seguinte maneira: UATI – Universidade Aberta da Terceira Idade, Residências, Pós 61 

Graduação Lato Sensu e Ações de Extensão. A UATI está estabelecida nos campi: Baixada Santista, 62 

Embu das Artes e São Paulo. A Profa. Florianita informou que a PROEX vinha realizando estudo 63 

visando padronizar  todas as UATIs. Eles têm o objetivo de criar estratégias para que idosos 64 

pudessem cursar disciplinas da graduação. A Residência era considerada como parte integrante da 65 

extensão por serem interligados à comunidade. São oferecidos cursos de residência na área de 66 

saúde, educação e em breve haverá na área artística. Caso a extensão não seja curricular, a mesma 67 

perde pontuação e, consequentemente, não recebe verba. Continuando a professora passou a 68 

justificar o motivo pelo qual a Pós-Graduação Lato Sensu  pertencia à Pró-Reitoria de Extensão e 69 

não à de Pós-Graduação, sendo esta uma interpretação das Universidades Federais do Estado de São 70 

Paulo (UNIFESP, UFSCAR e UFABC), o que não ocorria nas Universidades Públicas Estaduais, 71 

nem tampouco nas Universidades Particulares. De acordo com o Regimento da Unifesp, os cursos 72 

de Pós Graduação, com carga horária entre 360 h a 1.400 horas, pertencem à Extensão. A professora 73 

passou a comentar sobre a importância da realização de projetos sociais na extensão e ressaltou que 74 

o Campus São Paulo apresentava mais resistência em oferecer esse tipo de projeto como ações de 75 

extensão e que a maior parte deste tipo de projeto costumava ser realizado nos campi novos. A 76 

Profa. Florianita explicou um pouco da terminologia utilizada na extensão, exemplificando a 77 

diferença entre Curso, Evento, projeto, Programa e Núcleos Associados. Em seguida ela pediu aos 78 

membros que apresentassem alguma sugestão de projeto da Câmara de Extensão de Osasco, a ser 79 

implementado em breve, preferencialmente que ocorresse no terreno de Quitaúna. O Prof. Júlio 80 

lançou a ideia de ser criado um cursinho universitário. Prof. Rodrigo corroborou a ideia do Prof. 81 

Júlio e expôs alguns pontos positivos e negativos a esse respeito, baseados em sua experiência 82 

anterior. Profa. Laura falou sobre a carência das bibliotecas das escolas estaduais e municipais em 83 

Osasco. Ela apresentou uma sugestão de criar um projeto relacionado a esta questão das bibliotecas. 84 

A Profa. Florianita se ofereceu para enviar projetos pedagógicos dos cursinhos já existentes nos 85 

outros campis, a saber: Campus São Paulo, Diadema, Guarulhos. Ela acrescentou que o Secretário 86 

de Relações Internacionais havia se comprometido a disponibilizar espaço físico nos CEUs para a 87 

realização dos cursinhos universitários. Prof. Júlio lembrou a todos que casas pré-fabricadas seriam 88 

construídas no novo campus, as quais seriam disponibilizadas para a extensão. A Profa. Cíntia 89 
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expôs  a dificuldade enfrentada com projetos realizados em parceria com a Prefeitura. A Profa. 90 

Florianita repetiu seu interesse e posicionamento em apresentar, numa parceria da PROEX com a 91 

Câmara de Extensão de Osasco, um projeto a ser executado com a comunidade do município, 92 

preferencialmente no novo campus. O Prof. Júlio passou ao ponto 4. Proposta de curso: Receita 93 

Federal – “Política Fiscal e Cidadania”, informando que a ESAF e ENAP disponibiliza um 94 

núcleo de educação fiscal, com cursos de 30 horas. O Campus São Paulo já ofertou disciplinas 95 

eletivas deste núcleo de educação fiscal. A sugestão apresentada para o Campus Osasco era que ela 96 

fosse ofertada como curso aberto, para a comunidade, como atividade de extensão. Prof. Júlio 97 

sugeriu que este ponto fosse incluído na pauta da próxima reunião. Prof. Rodrigo pediu, como 98 

encaminhamento, que ele procurasse  experiências de cursinhos universitários e convidasse pessoas 99 

envolvidas nesses cursinhos para compartilhar com a Câmara. Prof. Júlio concordou com a sugestão 100 

do Prof. Rodrigo e propôs dois encaminhamentos para a próxima reunião, que seriam: 1. Atividades 101 

de Extensão (cursinho, educação fiscal/Receita Federal), 2. Aproximação da Universidade com a 102 

comunidade no novo Campus.  Para concluir, a Profa. Florianita se ofereceu para enviar projetos de 103 

outros campi, como sugestão. Dando continuidade o Prof. Júlio passou para o ponto 5.  Eleição da 104 

Coordenação e Vice-Coordenação da Câmara de Extensão, explicando a necessidade de serem 105 

eleitos um coordenador e um vice coordenador e expondo que ele vinha atuando como coordenador, 106 

enquanto a Câmara não fora instalada, pela necessidade de aprovação das ações de extensão ao 107 

longo dos anos de funcionamento do Campus. Ele também informou que a Profa. Cíntia já estivera 108 

envolvida com a extensão desde o início, portanto ele sugeria o nome dela como vice coordenadora.  109 

Sendo colocado em regime de votação, foram aprovados por unanimidade, como Coordenador da 110 

Câmara de Extensão – Prof. Júlio Zorzenon e Vice coordenadora  - Profa. Cíntia Möller.  111 
Antes do encerramento, ficou decidida a periocidade das reuniões, que aconteceriam mensalmente, 112 

preferencialmente às quartas-feiras, ficando a data da próxima reunião agendada para o dia 08 de 113 

outubro de 2014. Não havendo mais considerações, o Prof. Júlio encerrou a reunião às 16h30, 114 

agradecendo a participação de todos, especialmente da Profa. Florianita. Eu, Patricia Grechi dos 115 

Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão, lavrei esta ata.  116 

Osasco, 16 de setembro de 2014. 117 

___________________________________________ 118 

Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto 119 

Diretor Acadêmico do Campus Osasco 120 

___________________________________________ 121 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa 122 

Coordenador da Câmara Técnica de Extensão 123 

 124 
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 125 

___________________________________________ 126 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 127 

Representante do Curso de Administração  128 

 129 

___________________________________________  130 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 131 

Representante Docente  132 

 133 

___________________________________________ 134 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 135 

Representante do Curso de Ciências Contábeis  136 

 137 

___________________________________________ 138 

Profa. Dra. Laura Calixto 139 

Representante Docente  140 

 141 

_________________________________________ 142 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni 143 

Representante do Curso de Relações Internacionais  144 

 145 

_________________________________________ 146 

Rosângela da Silva Rocha 147 

Representante dos TAEs  148 

 149 

___________________________________________ 150 

Juliana Marques Kawamoto 151 

Representante Discente 152 

 153 
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 154 

____________________________________________ 155 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 156 

Secretária da Câmara de Extensão 157 

 158 


