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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP
CAMPUS OSASCO, em 26.11.2015
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Ao vigésimo sexto dia do mês de novembro de dois mil e quinze, às quatorze horas e vinte e seis
minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESPCampus Osasco, no Auditório da instituição, andar térreo, localizado à Rua Angélica, número 100,
Jardim das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra.
Cíntia Möller Araújo, representante do curso de Administração e coordenadora da Câmara de
Extensão de Osasco, o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, representante do curso de Ciências
Atuariais, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais, o
Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz,
representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências
Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas,
a Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum, Elisângela Bardi da Fonseca,
representante dos TAEs e Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs. Estiveram ausentes:
Bruna Gil, representante discente, Juliana Marques Kawamoto, representante discente e Maria
Amélia J. Corá, representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. Cíntia Möller presidiu a reunião.
Ela iniciou saudando os presentes e solicitando aos membros para iniciar pelo ponto 1 da Ordem
do Dia - Eleição da Vice-Coordenação da Câmara de Extensão de Osasco, pois alguns membros
já haviam informado que teriam que se ausentar brevemente. Com a concordância de todos os
membros, a Profa. Cíntia passou à eleição, informando que havia convidado a Profa. Fabiana para
candidatar-se e abrindo a oportunidade para que outros possíveis interessados também se
candidatassem naquele momento. A Profa. Heloísa afirmou ter interesse em concorrer à ViceCoordenação. Como nenhum outro membro demonstrou interesse na candidatura, a Profa. Cíntia
encerrou as inscrições e concedeu a palavra para que as duas candidatas pudessem expor a razão de
suas candidaturas. Com a palavra a Profa. Fabiana mencionou que a Câmara de Extensão e a PróReitoria de Extensão vinham discutindo o Regimento da Extensão, portanto ela entendia que este
era um momento importante e de reflexão, no qual o Vice-Coordenador deveria difundir a Extensão,
não apenas em seu curso, mas para toda a universidade, ou seja, seu papel era de extrema
importância. Em seguida a palavra foi concedida à Profa. Heloísa que relatou possuir um longo e
estreito vínculo com a Extensão, considerando que seu pai, também professor universitário, a
ensinou a esse respeito desde sua infância. Ademais, desde o início de sua carreira como professora,
ela tem realizado atividades extensionistas, tanto em outras instituições, como na Unifesp, desde seu
ingresso na instituição. Ela também tem participado como membro da Câmara de Extensão desde
sua instalação, em setembro de 2014, e, portanto, quer contribuir com suas experiências. A Profa.
Cíntia ressaltou que não apenas os docentes deveriam se integrar mais com a Extensão, mas
também os TAEs, que deveriam participar de atividades de extensão, assim como coordenar
atividades de extensão. Em seguida, passou-se a votação. Cada membro recebeu um papel onde
deveria anotar o nome de uma das candidatas. O resultado da votação foi o seguinte: Profa.
Fabiana recebeu 6 votos, a Profa. Heloísa recebeu 3 votos e houve 1 voto nulo. Portanto, foi
eleita a Profa. Fabiana Rita Dessotti como a nova Vice-Coordenadora da Câmara de Extensão
de Osasco. Em seguida, as professoras Liége e Heloísa pediram licença para se ausentarem, pois
tinham outra reunião para participarem. Dando continuidade a reunião, passou-se aos Informes: 1 –
Relato do COEX do dia 19/11/2015 – a) Bolsas e Remuneração para Coordenadores de Cursos
de Pós-Graduação - poderiam variar entre R$ 1.300,00 a R$ 1.500,00; b) Regimento PROEX –
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algumas sugestões enviadas por esta CAEX haviam sido incorporadas; a sugestão de mudar os
cursos de Pós-Graduação Lato Sensu para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação ainda não era viável de
ocorrer, portanto tais cursos continuariam fazendo parte da Pró-Reitoria de Extensão; fora agendada
uma Reunião Extraordinária para o dia 27/11/2015, com pauta única – Regimento PROEX; c)
Reunião de dezembro do COEX – trataria da questão dos 10% de atividades de extensão na
matriz curricular da graduação; d) Bolsas Santander – seriam mantidas as bolsas para os cursinhos
pré-vestibulares; e) Bolsas PIBEX – em 2015 haviam sido pagas apenas 6 meses dos 10 previstos
em edital, portanto a PROEX estava sugerindo a manutenção das mesmas por mais 4 meses,
visando completar o total previsto no edital. 2 – Obras no terreno de Quitaúna – o Prof. Júlio
informou que a assinatura do contrato para início das obras no terreno em Quitaúna ocorreria em
dezembro. Em seguida, passou-se ao Expediente: Aprovação das atas das reuniões de
27/08/2015, 30/09/2015 e 16/10/2015 - a Profa. Cíntia sugeriu que todos os membros lessem as atas
e que, até o dia 04/12, fossem apresentadas sugestões de alterações ou sua aprovação para cada uma
delas. Ela lembrou também que no dia 16/12 a Profa. Florianita e a Profa. Raquel, Pró-Reitora e
Pró-Reitora Adjunta de Extensão, estariam presentes na reunião do mês de dezembro, quando
fariam uma palestra sobre o Papel da Extensão na Unifesp. Dando sequência, a Profa. Cíntia
retornou ao ponto 2 da Ordem do Dia – Texto sobre extensão - a Profa. Cíntia relatou que havia
solicitado à PROEX um descritivo das definições sobre Extensão e que havia recebido um
documento com tais definições. O Prof. Júlio esclareceu que havia participado de um evento onde o
texto em questão havia sido apresentado por um dos palestrantes. Ele havia achado muito
importante utilizar o texto para que uma discussão e uma reflexão sobre a extensão pudessem ser
iniciadas. Profa. Gabriela ressaltou que achara interessante, no texto, o fato de ele reforçar a
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e isto gerara uma reflexão de quanto nossos
cursos e atividades de extensão estavam cumprindo esse papel. A Profa. Cíntia reforçou que achava
interessante destacar a troca de saberes, pois quando um projeto extensionista da universidade
atinge a comunidade, há a troca de saberes entre as duas; a universidade também aprende com a
comunidade. Prof. Fábio corroborou a reflexão da Profa. Cíntia, reforçando que não apenas a
universidade leva o conhecimento (teórico) que tem para a comunidade, mas como recebe e aprende
com a comunidade com os conhecimentos que esta tem (o prático e a vida). Ele ressaltou que
entende que a comunidade contemporânea precisava mudar sua mentalidade de que a universidade
era a detentora de todo saber. Após as colocações apresentadas pelos membros da Câmara a respeito
do texto e sobre a extensão, decidiu-se que em outro momento a CAEX poderia voltar a discutir
mais sobre o texto do Pró-Reitor da UFMG. Neste momento a Profa. Gabriela expôs uma questão
relacionada à visita e palestra da Profa. Florianita, ela gostaria que a Pró-Reitora pudesse dar, ao
menos, dois exemplos de projetos e/ou programas de extensão bem sucedidos, que estejam em
andamento ou que já tenham ocorrido na Unifesp, para que pudesse auxiliar os novos professores na
elaboração de projetos e programas. A partir desta solicitação, a Profa. Cíntia estabeleceu que até o
dia 02/12 os membros deveriam enviar sugestões de pauta para a reunião com a Pró-Reitora, as
quais deveriam ser enviadas para o email da secretária da extensão, sra. Patricia Grechi. Não
havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 15h40. Eu, Patricia Grechi dos Santos
Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão, lavrei esta ata.
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Osasco, 26 de novembro de 2015.
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