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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 21.02.2017  2 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezessete, às quatorze horas e dez 3 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, na sala 103, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 5 
Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: o Prof. Dr. Celso Takashi 6 
Yokomiso, representante do curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, 7 
representante do curso de Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do 8 

curso de Relações Internacionais, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; a Profa. 9 
Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. José 10 

Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 11 
representante do curso de Ciências Econômicas; João Marcelino Subires, representante dos TAEs; 12 

Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente e Bruno Mancini, representante da 13 
Prefeitura Municipal de Osasco. O Prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo 14 

Multidisciplinar e o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs justificaram ausência.  15 
Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente e Renato Maia 16 
Paglarin, representante discente. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 17 

secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo 18 
a presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Projetos de Extensão – os Projetos: LABOPPI e 19 

Realidade Latino Americana, anteriormente aprovados pela CAEC, não foram aprovados pela 20 
PROEC. Sendo assim, a Profa. Fabiana ressaltou que a Câmara precisava refletir o que precisaria 21 

ser adequado para que esse tipo de indeferimento não ocorresse mais. 2) Cadastros de projetos -22 
Ainda sobre o tema de aprovação de projetos, a profa. Heloísa informou que a técnica 23 

administrativa, responsável pelos cadastros de programas e projetos de extensão, Miriam Macieira, 24 
havia comunicado que alguns projetos já cadastrados, precisariam ser recadastrados para se 25 
adequarem ao novo formulário SIEX. 3) Cadastros SIEX -  Profa. Fabiana relatou que recebera um 26 

email, enquanto coordenadora da Câmara de Extensão, informando que o Projeto LABOPPI não 27 
havia sido aprovado pela PROEC. Entretanto, o coordenador do projeto, prof. Osmany, não havia 28 

sido comunicado por email. Ela destacou que tal questão deveria ser debatida e encaminhada à 29 
PROEC, pois os proponentes deveriam ser os primeiros a tomarem ciência do indeferimento de uma 30 
ação de extensão. Dando sequência à reunião, a Profa. Fabiana passou ao Expediente: 1) 31 

Aprovação de Atas: 25/10/2016 e 23/11/2016 – atas foram aprovadas por unanimidade. 2) Criação 32 
de Comissão para Aprovação de Eventos – considerando que, nem sempre, as ações de extensão 33 

são encaminhadas a tempo de serem aprovadas pela CAEC e PROEC, a coordenação anterior, em 34 
acordo com os membros da CAEC, aprovava as ações via ad referendum. No entanto, a Profa. 35 

Fabiana apresentou nova proposta, que seria a de criar uma comissão de aprovação de eventos, 36 
visando agilizar as aprovações, utilizando a experiência de outros campi da Unifesp. Essa comissão 37 
receberia as ações de extensão, assim que essas fossem cadastradas, e teriam um prazo de alguns 38 
dias para enviar seu parecer. Funcionaria como a aprovação ad referendum, sem haver a 39 
necessidade de apenas a coordenação da CAEC fazer tais aprovações, mas contando com apoio da 40 

comissão. Profa. Heloísa disse não ver necessidade da criação de mais uma comissão para esse tipo 41 
de aprovação.  A Profa. Cíntia expressou sua confiança na coordenação da CAEC, que poderia 42 

continuar aprovando via ad referendum, como já vinha fazendo. Complementou que, caso venha a 43 
fazer parte dessa suposta comissão, e, eventualmente, não tiver tempo de analisar alguma proposta, 44 
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poderia por em risco a aprovação de determinada ação, comprometendo sua realização. Prof. Júlio 45 
afirmou que também não via necessidade da criação dessa comissão, considerando que, em geral, 46 
não ocorriam problemas de aprovação de eventos, os quais costumam ser aprovados tanto pelos 47 

membros da CAEC, quanto por sua coordenação, via ad referendum. Patricia esclareceu que havia 48 
feito tal sugestão para a coordenação da CAEC, com objetivo de otimizar as reuniões da CAEC, que 49 
por vezes, tem muitas outras ações a serem deliberadas e aprovadas. 3) Calendário para as 50 
Reuniões Ordinárias – 1º semestre/2017 – foram apresentadas sugestões de datas para as reuniões 51 
ordinárias, a saber: 28/03, 26/04, 30/05 e 28/06, sendo todas aprovadas por unanimidade. 4) 52 

Criação da Secretaria Escolar Lato Sensu na Câmara de Extensão e Cultura – Profa. Fabiana 53 

iniciou relembrando que o curso de Especialização (Lato Sensu) em Conflitos Internacionais havia 54 

sido aprovado pela CAEC no ano de 2016, com a ressalva de que não haveria servidores TAEs para 55 
auxiliar em sua secretaria, porém o coordenador do curso, Prof. Rodrigo Medina, tinha celebrado 56 
um convênio com a Prefeitura de Osasco, no qual a prefeitura cederia estagiários para auxiliar nessa 57 
tarefa de secretariar o curso.  Entretanto, com a mudança de gestão do município, o convênio não 58 

pôde ser mantido. No início do ano corrente, a CAEC foi informada pela PROEC que haveria a 59 
necessidade da criação de uma Secretaria Escolar Lato Sensu, ligada à CAEC, a qual seria 60 
responsável, entre outras tarefas, por efetuar as matrículas dos alunos dos cursos de Lato Sensu. A 61 

Profa. Fabiana relatou que conversou com a secretária da CAEC e da Secretaria de Extensão, sra. 62 
Patricia Grechi, solicitando que essa ajudasse, temporariamente, nessas tarefas mais emergenciais, e 63 

em parceria com o coordenador Prof. Rodrigo, até que um(a) novo(a) servidor(a) fosse designado(a) 64 
para realizar tal função. Prof. Júlio destacou que havia a necessidade da criação dessa secretaria 65 
escolar Lato Sensu, bem como de uma secretaria específica do curso. O professor sugeriu, como 66 

encaminhamento, que a CAEC enviasse uma solicitação à Direção Acadêmica, requerendo um(a) 67 

servidor(a) para desempenhar tal função. Em seguida, o sr. Bruno se ofereceu para ser interlocutor 68 
entre CAEC/Unifesp e Prefeitura, na tentativa de reestabelecer o convênio de cessão de pessoas 69 
para auxiliar na secretaria do curso, porém destacou que a Prefeitura, igualmente, enfrentava 70 

escassez de recursos humanos. Profa. Gabriela concordou com o encaminhamento de solicitar à 71 
direção a alocação de um(a) novo(a) servidor(a) para a criação da Secretaria Escolar Lato Sensu. 72 

Após todas as colocações, a Profa. Fabiana colocou em votação a sugestão de encaminhamento: 73 

requisição de servidor para criação de Secretaria Escolar Lato Sensu, sendo aprovado por 74 
unanimidade. Dando sequência à reunião, a Profa. Fabiana passou à Ordem do Dia: 1) 75 

Apresentação de Pareceres para o Projeto de Extensão: Viabilizando a participação da pessoa 76 
idosa nas políticas públicas: Conselho Estadual do Idoso de São Paulo e Conselho Municipal 77 
do Idoso de São Paulo – Prof. Celso apresentou seu parecer favorável a aprovação do projeto. 78 
Sugeriu que os idosos fossem incluídos nas atividades para se tornarem protagonistas das ações. 79 
Após a explanação feita pelo Prof. Celso, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por 80 

unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 2) Designação de Pareceristas para Programa: 81 
Gestão da Comunicação Integrada e seus projetos -  Profa. Fabiana destacou que a coordenadora 82 
do Programa era a Profa. Arlete, que é uma docente convidada do curso de Administração. Ela 83 
sugeriu que uma mesma dupla de parecerista deveria analisar o Programa e todos os Projetos, 84 

considerando que todos os projetos fazem parte do programa. Aproveitando o momento, a Profa. 85 
Fabiana sugeriu que novos trâmites fossem criados pela CAEC, a saber: sempre que houvesse o 86 
cadastro de um novo programa e/ou projeto, a CAEC deveria analisar a proposta e apenas em caso 87 
de dúvidas deveria solicitar ao coordenador de tal ação que comparecesse à uma das reuniões para 88 
prestar esclarecimentos. Profa. Heloísa discordou, afirmando que o momento de apresentação de 89 
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um programa e/ou projeto, por seu proponente, era muito enriquecedor e esclarecedor. Já o sr. João 90 
corroborou a fala da Profa. Fabiana, entendendo ser dispensáveis as apresentações de propostas por 91 
seus proponentes, pois os programas e projetos são similares e as apresentações tornam-se muito 92 

demoradas. Profa. Gabriela considerava cada membro da CAEC como responsável pela leitura e 93 
entendimento dos documentos encaminhados para análise e deliberação da câmara e, apenas em 94 
caso de dúvidas, seus proponentes deveriam ter a presença requisitada para prestar esclarecimentos. 95 
A professora concluiu reforçando sugestão, já apresentada em outra oportunidade, que seria a 96 
realização de um evento de extensão no campus Osasco, onde todos os programas e projetos de 97 

extensão pudessem ser apresentados e divulgados. Prof. Júlio corroborou as falas das professoras 98 

Fabiana e Gabriela e do sr. João, sugerindo que fosse mantido o papel dos pareceristas, para auxiliar 99 

na análise das propostas apresentadas. Além disso, reforçou a importância do papel e 100 
responsabilidade de cada membro da CAEC em ler e analisar todos os documentos enviados para 101 
deliberação dessa câmara. Profa. Fabiana sugeriu encaminhamento, de acordo com os 102 
posicionamentos apresentados, a saber: as solicitações de aprovação de programas e projetos 103 

sociais seriam encaminhadas a pareceristas e, posteriormente, avaliadas pela CAEC. Apenas 104 
em casos de dúvidas, seus coordenadores seriam convidados a participar das reuniões, com 105 
intuito de prestar esclarecimentos. A proposta foi aprovada por unanimidade. Foram 106 

designados como pareceristas do Programa Gestão da Comunicação Integrada e seus projetos 107 
os professores Marcello Branco e Antônio Espinosa. Os pareceres deveriam ser enviados com uma 108 

semana de antecedência da próxima reunião ordinária da CAEC. Dando continuidade à reunião, a 109 
Profa. Fabiana passou ao ponto 3) Projeto/Programa aprovados ad referendum: a) 110 

Recadastramento do Programa Realidade Latino Americana; b) Cadastro do Projeto Cuba 111 
2016. A professora explicou que o Programa, já havia sido aprovado anteriormente, e estava sendo 112 

recadastrado. Em relação ao Projeto, ela informou que o mesmo era parte do programa e havia sido 113 
executado ao longo de 2016. Portanto, a aprovação, naquele momento, servia apenas para 114 
regularizar a situação cadastral de ambos. Não havendo comentários ou colocações contrárias, o 115 

ponto em análise foi colocado em votação, sendo o Recadastramento do Programa Realidade 116 
Latino Americana e o Cadastro do Projeto Cuba 2016 aprovados por unanimidade. Em 117 

seguida, passou-se ao último ponto da ordem do dia, ponto 4) Relatório do Grupo de Trabalho 118 
que estabelece orientações para propostas e pareceres de ações de extensão. Com a palavra, os 119 
membros do GT, Profa. Gabriela, Prof. Júlio e sr. Bruno apresentaram relatório produzido pelo 120 

grupo, no qual sugeriram: 1) Recomendações para submissão de Ações de Extensão; 2) 121 
Recomendações para pareceristas e 3) Plano de ação para disseminar e estimular a Extensão 122 

Universitária. Ao término da apresentação do relatório, a Profa. Gabriela destacou a necessidade de 123 
se manter o rodízio de pareceristas para análise de propostas de cursos, projetos e programas de 124 
extensão. Profa. Fabiana concordou com a proposta e sugeriu que, além dos pareceristas internos à 125 

CAEC, fossem igualmente designados pareceristas externos, para auxiliar na análise de ações e 126 
redação de pareceres, mantendo sempre o número mínimo de dois pareceristas, podendo ser um 127 
membro da CAEC e um externo. Sr. Bruno corroborou as falas das professoras e acrescentou a 128 
sugestão de que cada departamento indicasse um parecerista disponível para auxiliar a CAEC, 129 

quando necessário. Sugestões foram registradas e seriam consideradas oportunamente. Não havendo 130 
mais considerações, a reunião foi encerrada às 16h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 131 
secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    132 

 133 
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Osasco, 21 de fevereiro de 2017. 134 

___________________________________________ 135 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  136 

Coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura 137 

___________________________________________ 138 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 139 

Representante do curso de Ciências Atuariais 140 

___________________________________________  141 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 142 

Representante do curso de Administração 143 

___________________________________________ 144 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 145 

Representante Docente  146 

___________________________________________ 147 

Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel 148 

Representante do curso de Ciências Contábeis 149 

___________________________________________ 150 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde  151 

Representante Docente 152 
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___________________________________________ 153 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  154 

Representante do curso de Ciências Econômicas 155 

____________________________________________ 156 

João Marcelino Subires 157 

Representante dos TAEs  158 

____________________________________________ 159 

Rafaela Truyts Sleimann Santos 160 

Representante Discente 161 

____________________________________________ 162 

Bruno Mancini 163 

Representante da Prefeitura Municipal de Osasco 164 

____________________________________________ 165 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 166 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 167 


