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5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 29.06.2016  2 

Ao vigésimo nono dia do mês de junho de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, no auditório da instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 5 
município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: a Profa. Dra. Fabiana Rita 6 
Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais e vice coordenadora da Câmara de 7 
Extensão e Cultura de Osasco, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de 8 

Ciências Econômicas, Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs e João Marcelino 9 
Subires, representante dos TAEs. Justificaram ausência: o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, 10 

representante do curso de Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do 11 
curso de Administração e coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura de Osasco, o Prof. Dr. 12 

Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 13 
representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 14 

Contábeis, Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum e Bruno Mancini, 15 
representante da comunidade de Osasco. Estiveram ausentes: Bruna Gil, representante discente e 16 
Juliana Marques Kawamoto, representante discente. A Profa. Fabiana Dessotti presidiu a reunião. 17 

Ela saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. Iniciou justificando a ausência da 18 
Coordenadora da Câmara, Profa. Cíntia, e informando que, por essa razão, ela presidiria os 19 

trabalhos na reunião. Em seguida, agradeceu a presença do novo representante TAE, Sr. João 20 
Subires, que a partir da atual reunião, passava a fazer parte da composição da CAEC, em 21 

substituição à Sra. Rosângela Rocha, que solicitara seu desligamento anteriormente. Dando início 22 
aos trabalhos, a Profa. Fabiana passou aos Informes: 1) Modelos de Declaração para Membro da 23 

CAEC e Parecerista – fora sugerido na reunião anterior que fossem criadas declarações para 24 
membros da CAEC e para seus pareceristas. As declarações para os pareceristas seriam emitidas 25 
semestralmente, já as declarações de membros seriam emitidas de acordo com a necessidade. A 26 

Profa. Fabiana concluiu informando que os modelos das declarações já haviam sido elaborados pela 27 
secretária da Extensão, Sra. Patricia Grechi, e que os senhores conselheiros poderiam solicitá-las 28 

sempre que necessário. 2) Curso de Especialização em Conflitos Internacionais e Globalização 29 
– Profa. Fabiana comunicou aos membros presentes que a coordenação do curso estava cuidando de 30 
detalhes concernentes ao mesmo, o que incluía uma reunião com a Secretaria de Relações 31 

Internacionais de Osasco, com o objetivo de providenciar um(a) secretário(a) para o curso, além de 32 
um local para a realização das aulas, considerando as restrições de espaço e pessoal que nossa 33 

instituição e campus enfrentavam. Após a conclusão de todas essas questões e suas resoluções, o 34 
projeto do curso seria novamente submetido à CAEC, para deliberação e aprovação. Em seguida, 35 

passou-se ao Expediente: Aprovação da ata da Reunião Extraordinária de 19/04/2016. Todavia, 36 
devido ao baixo quórum da presente reunião, e considerando que, dos quatro presentes, apenas dois 37 
estiveram presentes na reunião à que se referia a ata, foi postergada a aprovação da ata.  Dando 38 
continuidade, a Profa. Fabiana passou à Ordem do Dia: 1) Curso de Extensão: Planilhas de 39 
Excel: do casual ao avançado (2ª edição) - coordenado pelo Prof. Maluf. Ela informou aos 40 

presentes que se tratava do mesmo curso, já aprovado pela CAEC e ofertado no primeiro semestre 41 
do ano corrente, portanto não seria necessária uma nova aprovação. Contando com o consenso dos 42 

presentes, o Curso de Planilhas de Excel: do casual ao avançado (2ª edição) foi considerado 43 
aprovado. Em seguida, passou-se ao ponto 2) Parecer sobre o Curso de Especialização em 44 
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Gestão de Pessoas – coordenado pelos professores Nildes Pitombo e João Arantes – a 45 
parecerista do curso , Profa. Fabiana, iniciou explicando que a aprovação do curso em questão era 46 
de responsabilidade da PROEC, SEAD,UAB e Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, o que já havia 47 

acontecido. O curso concorrera pelo edital da CAPES e havia sido selecionado. Portanto, essa 48 
CAEC deveria apenas tomar ciência do projeto, considerando que os coordenadores do curso eram 49 
do campus Osasco. Entretanto, os membros haviam acordado que um parecer seria elaborado a 50 
respeito do projeto do curso. A parecerista, Profa. Fabiana, informou que havia avaliado o mérito da 51 
proposta e a julgara adequada. Contudo, os documentos que lhe foram enviados pareceram-lhe 52 

incompletos. Dessa forma, ela solicitara aos coordenadores do curso que enviassem à CAEC o 53 

projeto pedagógico completo para possibilitar a aprovação final, o que deveria ocorrer na 54 
reunião de agosto. Finalizando a ordem do dia, a Profa. Fabiana passou ao ponto 3) Agendamento 55 
da Reunião Ordinária de Agosto – Profa. Fabiana comunicou aos presentes as sugestões de datas 56 
que a Profa. Cíntia havia lhe transmitido. Dentre as opções sugeridas, ficou agendada para o dia 57 
04 de agosto a próxima reunião da CAEC. Não havendo mais considerações, a reunião foi 58 

encerrada às 14h45. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de 59 
Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    60 

                                                                  61 

Osasco, 29 de junho de 2016. 62 

___________________________________________ 63 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  64 

Vice Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 65 

___________________________________________ 66 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  67 

Representante do curso de Ciências Econômicas  68 

____________________________________________ 69 

Elisângela Bardi da Fonseca 70 

Representante dos TAEs  71 
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____________________________________________ 72 

João Marcelino Subires 73 

Representante dos TAEs  74 

____________________________________________ 75 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 76 

Secretária da Câmara de Extensão 77 


