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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 18.10.2017  2 

Ao décimo oitavo dia do mês de outubro de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e cinco 3 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, na sala 101, 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. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de 9 
Ciências Contábeis; o Prof. Dr. João Tristan Vargas, suplente do representante do Eixo 10 

Multidisciplinar; o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs e o sr. João Marcelino Subires, 11 
representante dos TAEs. O Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente; a Profa. Dra. 12 

Gabriela de Brelàz, representante docente e o sr. Bruno Mancini, representante da Prefeitura 13 
Municipal de Osasco justificaram sua ausência. O Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, 14 

representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências 15 
Econômicas e Renato Maia Paglarin, representante discente, estiveram ausentes. Rafaela Truyts 16 
Sleimann Santos, representante discente, comunicou seu desligamento da CAEC, por questões 17 

profissionais. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A 18 
Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. 19 

Iniciou pelos Informes: I) III Unifesp Mostra a sua Arte – com data prevista para realização entre 20 
os dias 17 a 20 de outubro. Profa. Fabiana relatou as dificuldades no processo de organização, 21 

considerando o tempo exíguo e número reduzido de pessoas para contribuir nessa etapa. Ela 22 
também enfatizou que houve pouca adesão da comunidade do campus Osasco, que contaria com 23 

apenas 4 (quatro) iniciativas: i) Apresentação do Projeto e Lançamento do Livro de Cuba – profa. 24 
Fabiana Dessotti; ii) Exposição de Fotos - Profa. Cláudia Moraes; iii) Bookcrossing – Exposição e 25 
empréstimo de Livros – Biblioteca; iv) Exibição de Filme – CARI. Foi apresentada uma sugestão de 26 

constituir uma comissão organizadora para a Semana que, em 2018, pudesse iniciar as atividades de 27 
planejamento e organização com maior antecedência. Durante o ano vigente, a CAEC contava com 28 

o auxílio do bolsista Matheus, que vinha trabalhando na divulgação e na tentativa de estabelecer 29 
contato com as outras CAECs, com o objetivo de articular ações e iniciativas culturais e criativas no 30 
âmbito da universidade. Outra iniciativa que o bolsista faria, brevemente, seria a criação de uma 31 

página da CAEC no Facebook, criando assim, mais uma ferramenta de divulgação das ações 32 
extensionistas, culturais e criativas da EPPEN. Prof. João Tristan sugeriu que se discutisse uma 33 

estratégia, através da qual todas as ações de extensão fossem divulgadas conjuntamente, pois o 34 
modus operandi atual, em que cada coordenador era responsável por divulgar sua ação, de forma 35 

individual, não vinha funcionando tão bem. A Profa. Fabiana, contudo, compartilhou suas 36 
experiências, como coordenadora de diversas atividades de extensão e da CAEC. Ela encaminhava 37 
as atividades cadastradas no SIEX para ciência de todos na congregação, apenas como informe. Ela 38 
acrescentou que os representantes de cada segmento precisavam colaborar mais, divulgando as 39 
ações extensionistas para seus pares. Ela relatou ainda a nova experiência com o bolsista de 40 

extensão, que seria responsável por auxiliar na divulgação e interlocução das atividades 41 
extensionistas. Ela concluiu relembrando que CAEC tinha uma ideia antiga de organizar um 42 

seminário de extensão para divulgar todos os projetos e programas de extensão para a comunidade. 43 
A Profa. Heloísa complementou que, todos os projetos e programas de extensão, que eram 44 
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contemplados com bolsas de extensão, tinham a obrigação de apresentar, anualmente, um pôster 45 
com os resultados, durante o Congresso Acadêmico da Unifesp. Portanto, ela sugeriu que esses 46 
pôsteres fossem utilizados para o seminário de extensão a ser realizado no campus, como forma de 47 

divulgação dos projetos e programas. O Sr. João Subires ponderou se haveria espaços físicos para 48 
tal exposição, considerando que os espaços do campus eram limitados. Ele observou que era 49 
necessária a criação de um setor de comunicação, que ficaria responsável por essas questões. Prof. 50 
Celso acrescentou a importância da mobilização dos coordenadores das ações extensionistas na 51 
divulgação dessas ações. Cada um deveria se comprometer e se articular com a comunidade, através 52 

de espaços culturais, centros de convivência, entre outros, para que houvesse a integração da 53 

comunidade com a universidade. Com a palavra a Profa. Cíntia observou que ideias não eram 54 

suficientes para melhorar a comunicação. Seria primordial haver planejamento em relação à 55 
logística e estrutura para aprimoramento da divulgação e realização de ações extensionistas. Profa. 56 
Fabiana relembrou que o bolsista de extensão, com orientação da coordenação da CAEC, se 57 
responsabilizaria pela criação de um site e de uma página no Facebook para a CAEC. Além disso, o 58 

seminário para comunidade interna e externa seria uma ótima ferramenta de divulgação da extensão 59 
na EPPEN. Ela destacou que a comunidade externa ainda não tem sido atingida ou atendida como 60 
deveria. A professora informou que ela e o Prof. Osmany vinham dialogando com o objetivo de 61 

encontrar maneiras de adquirir expositores para auxiliar na divulgação de eventos e outras ações 62 
extensionistas. Brevemente, o tema seria pautado na congregação, para que a proposta fosse 63 

estudada e, caso fosse aprovada, deveria ficar estabelecido a pessoa responsável pela guarda e 64 
organização do material.  Encerrando os informes, a profa. Fabiana comunicou o desligamento dos 65 
representantes discentes: Rafaela Truyts Sleimann Santos – Relações Internacionais (Noturno) e 66 

Renato Maia Paglarin - Relações Internacionais (Noturno), considerando que ambos estavam 67 

impossibilitados de participar das reuniões, por questões profissionais. A professora informou ainda 68 
que, brevemente, a secretária da CAEC solicitaria ao Diretório Acadêmico a indicação de novos 69 
representantes, sendo 2 titulares e 2 suplentes. Dando sequência à reunião, a Profa. Fabiana 70 

consultou aos membros presentes se estariam de acordo com a inversão da pauta, passando à ordem 71 
do Dia antes de passar pelo Expediente. Com a concordância dos presentes, a ordem da pauta foi 72 

alterada. Dessa forma, a Profa. Fabiana passou à Ordem do Dia: 1) Homologação de ações de 73 

extensão aprovadas ad referendum: a) Evento: O Regionalismo latino-americano em 74 
perspectiva comparada – professora informou que a coordenação da CAEC havia analisado a 75 

proposta e pedido readequação, pois era necessário alterar o público-alvo, abrindo vagas para a 76 
comunidade externa e adequar a Carga Horária de acordo com as horas do evento. Após as 77 

readequações terem sido realizadas, a coordenação aprovou a ação. b) Evento: Aliança do 78 
Pacífico e a Política Externa Brasileira – como na ação anterior, fora solicitada a alteração do 79 
Público-Alvo e após sua alteração, a ação foi aprovada. c) Evento: Cem Anos da Revolução 80 

Russa: Aspectos Históricos, Econômicos e Sociais -  Profa. Fabiana destacou que o coordenador 81 
do evento, Prof. Alberto Handfas, havia cadastrado como Programa de Extensão, quando o correto 82 
era Evento. Dessa forma, a aprovação ficou prejudicada, pois necessário solicitar a readequação da 83 
proposta no SIEX. d) Evento: Lançamento do Livro: Cuba no Século XXI: Dilemas da 84 

Revolução -Debate com Frei Betto – ação cadastrada no SIEX, contudo não foi aprovada pela 85 
PROEC por falta de termo de parceria com o Memorial da América Latina. e) Projeto: 86 

Valorização da Aprendizagem Significativa com os Alunos da Escola Estadual de Mogi das 87 
Cruzes - Dora Peretti de Oliveira – considerando que a coordenadora do projeto realizou as 88 
adequações sugeridas pela CAEC, incluindo o Termo de Parceria, o projeto foi aprovado no SIEX 89 
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ad referendum. f) Curso MOOC – a PROEC solicitou a readequação da proposta por não terem 90 
sido apresentados todos os Termos de Parceria. Ainda assim, a proposta foi aprovada. g) II 91 
Encontro de Contabilidade da EPPEN/Unifesp - Carreiras e Atualidades na Contabilidade – o 92 

evento já tinha sido realizado antes de ser cadastrado. Ele precisou ser readequado por motivo da 93 
data no cadastro. h) Evento: Desafios Contemporâneos da Cooperação Sul-Sul -  profa. 94 
Fabiana mencionou que o evento fazia parte do Projeto LABOPPI e que seria realizado nos 95 
intervalos das aulas. Após as apresentações de todas as ações extensionistas aprovadas ad 96 

referendum, não havendo questionamentos, todas foram colocadas em votação, sendo 97 
homologadas por unanimidades. Entretanto, a Profa. Fabiana destacou que algumas ações vinham 98 

sendo devolvidas pela PROEC, solicitando readequação das propostas, por falta de envio de 99 

documentação. Portanto, todos deveriam estar mais atentos e cumprir o regimento, evitando 100 
contratempos. Dando sequência à reunião, passou-se ao ponto 2) Deliberação sobre ações de 101 

extensão: a) Programação do Curso de Especialização em Gestão Estratégica (MBA – EAD) 102 
– Turma 1º Sem/2018 – a Profa. Fabiana passou a palavra para a Profa. Heloísa, que informou que 103 

a 1ª turma tinha recebido matrículas de 23 alunos e a 2ª turma que tinha recebido matrículas de 19 104 
alunos. A professora relatou algumas dificuldades operacionais durante o decorrer dos semestres do 105 
curso, gerando atraso na emissão de boletos, desmotivação e desistência dos alunos. A turma que 106 

começara com 23 alunos, contava com apenas 13 naquele momento. A turma que começara com 19 107 
alunos, estava com apenas 12 naquele momento. Contudo, ela destacou que o diferencial do curso 108 

eram os docentes.  Com a palavra a profa. Fabiana observou que, embora a divulgação da 109 
programação para credenciamento e recredenciamento dos cursos de especialização e 110 
aperfeiçoamento fosse sempre enviada com muita antecedência, a documentação do curso Gestão 111 

Estratégica (MBA – EAD) – Turma 1º Sem/2018 havia sido protocolada no último dia, fora do 112 

horário de trabalho da secretária da CAEC, necessitando ser recebida por outra servidora que, 113 
desconhecendo os procedimentos, havia recebido a documentação, com pendências - a planilha de 114 
previsão orçamentária. A profa. Heloísa desculpou-se por não ter entregado a planilha junto com a 115 

programação do curso, porém informou que a mesma já havia sido encaminhada para o setor de 116 
planilhas da PROEC. Mais uma vez, ela relatou algumas dificuldades operacionais que vinham 117 

enfrentando com a parceria com a FAP.  Entre elas, destacou o período de inscrição, de apenas 10 118 
dias, o que para cursos pagos era muito restrito, dificultando a divulgação e tempo para que os 119 
interessados pudessem tomar a decisão. Ela enfatizou que a organização do curso precisaria de mais 120 

tempo para proceder a divulgação do curso. Sem mais considerações sobre o curso, passou-se à 121 
votação, sendo a Programação do Curso de Especialização em Gestão Estratégica (MBA – 122 

EAD) – Turma 1º Sem/2018 aprovada por unanimidade. Dando sequência, a Profa. Fabiana 123 
passou ao Expediente: 1) Simulação de Cadastro de Ação de Extensão no SIEX - considerando 124 
a ausência do Prof. Espinosa, que fora o solicitante desse ponto, a Profa. Fabiana sugeriu que ele 125 

fosse postergado para a reunião seguinte. 2) Plano de trabalho para o bolsista de comunicação e 126 
informe sobre as atividades que está desenvolvendo – o bolsista já estava trabalhando, após ter 127 
recebido treinamento na PROEC. As sugestões de plano de trabalho que foram acordadas entre a 128 
coordenação da CAEC e o bolsista eram: a) fazer um levantamento das ações de extensão do 129 

campus; b) criar uma página da CAEC no Facebook; c) melhorar a comunicação e divulgação das 130 
ações extensionistas com a comunidade externa e d) estabelecer contato e servir de interlocutor com 131 
as outras CAECs da instituição. Todos aprovaram o Plano de Trabalho do Bolsista. 3) 132 
Representante da CAEC para o GT que discutirá os 20% de bolsas nos cursos pagos – a 133 
direção já havia indicado o Prof. Celso para ser o representante no GT, que discutiria como 134 
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estabelecer padrões para a seleção dos bolsistas nos cursos pagos de especialização. Todos 135 

aprovaram o nome do Prof. Celso como representante da CAEC Osasco no GT que discutirá 136 
os 20% de bolsas nos cursos pagos. 4) Circular 25 - Reitoria - sobre atividades de extensão – a 137 

coordenadora, Profa. Fabiana solicitou a colaboração de todos os conselheiros para divulgar a 138 
circular que reforçava a importância do registro das atividades de extensão no SIEX para que, entre 139 
outros pontos, os certificados fossem reconhecidos pela Unifesp. 5) Proposta de reunião com os 140 
chefes de departamento -  Profa. Fabiana sugeriu agendar uma reunião com as chefias de 141 
departamentos para esclarecer os novos fluxos de aprovações de ações de extensão. Sr. João Subires 142 

relembrou que o Prof. Rodrigo Medina havia reclamado sobre a necessidade de aprovação das 143 

ações pelos departamentos, uma vez que os docentes, sendo colegas da mesma categoria, não teriam 144 

condições de aprovar ou reprovar ações de seus pares. Contudo, Profa. Fabiana relembrou que a 145 
CAEC havia decidido que os departamentos não teriam que analisar as ações, para aprovar ou 146 
reprovar, mas apenas deveriam tomar ciência das atividades extensionistas desenvolvidas por seu 147 
departamento. A instância responsável pelas aprovações continuava sendo a CAEC. Ela destacou 148 

que, na prática, o que vinha acontecendo era que as chefias de departamento apenas assinavam os 149 
documentos de comprovação de cadastro de extensão, sem aprovar ou tampouco encaminhar para a 150 
ciência dos membros do mesmo departamento. Outro ponto era que, de acordo com o Regimento da 151 

PROEC, a congregação também deveria aprovar as ações de extensão. Contudo, o COEC já havia 152 
aprovado a alteração desse ponto, passando a ser atribuição da CAEC, as aprovações. Congregação 153 

deveria apenas tomar ciência das aprovações. Prof. João Tristan sugeriu que, além da convocação 154 
das chefias de departamento, que toda a comunidade pudesse ser convidada a participar da reunião, 155 
para a ciência de todos, dada a relevância do assunto. Concluindo esse ponto, a Profa. Fabiana 156 

destacou que pretendia agendar a reunião com as chefias de departamentos, em data 157 

diferente da próxima reunião da CAEC. Sendo assim, sugeriu o dia 08/11/2017 às 09h30. Com 158 
a aceitação de todos os presentes, a data e o horário ficaram definidos. Não havendo mais 159 
considerações, a reunião foi encerrada às 11h55. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária 160 

da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    161 

 162 

Osasco, 18 de outubro de 2017. 163 

___________________________________________ 164 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  165 

___________________________________________  166 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  167 
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___________________________________________  168 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 169 

___________________________________________ 170 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 171 

___________________________________________ 172 

Prof. Dr. João Tristan Vargas 173 

___________________________________________ 174 

Carlos Eduardo Dias 175 

___________________________________________ 176 

João Marcelino Subires 177 

___________________________________________ 178 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 179 


