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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 28.06.2017  2 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de junho de dois mil e dezessete, às quatorze horas e vinte e cinco 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. Antônio 6 
Roberto Espinosa, representante docente; o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do 7 
curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de 8 

Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 9 
Internacionais; a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 10 

Contábeis; o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo Multidisciplinar; sr. João 11 
Marcelino Subires, representante dos TAEs; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente 12 

e Renato Maia Paglarin, representante discente. A Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante 13 
docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas; sr. 14 

Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs e Bruno Mancini, representante da Prefeitura 15 
Municipal de Osasco justificaram sua ausência. O Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, 16 
representante docente esteve ausente. 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 comunicando que a discente do curso de Administração, Patricia Nelly 19 

Moreno Luchesi, uma das organizadoras da I Semana de Administração, participaria da reunião 20 
como ouvinte. Salientou que não havia necessidade da presença de organizadores de ações de 21 

extensão nas reuniões da CAEC, porém a discente havia solicitado permissão para participar 22 
naquele momento, colocando-se à disposição para esclarecimentos, caso os conselheiros tivessem 23 

dúvidas quanto à proposta apresentada por ela e outros estudantes envolvidos na ação extensionista. 24 
Após esse comunicado, passou aos Informes: 1) Relato da Reunião entre PROEC e CAECs 25 
(realizada em 06/06) – A) Das Reuniões - a professora mencionou que alguns dos objetivos das 26 

reuniões entre a PROEC e as CAECs, que ocorriam a cada dois meses, eram: esclarecer dúvidas, 27 
estabelecer fluxos unificados, padronizar documentos e formulários. Profa. Fabiana expressou 28 

satisfação com as reuniões, que têm tido resultados positivos e produtivos. Ela compartilhou 29 
algumas experiências positivas, que surgiram como resultado das reuniões: i) as CAECs 30 
apresentaram sugestões sobre possíveis alterações no SIEX, visando melhorias; ii) quando 31 

ocorressem devolução de propostas para os coordenadores de ações extensionistas pela PROEC, as 32 
CAECs passariam a ser comunicadas, para ciência; iii) forma de avaliação das ações extensionistas 33 

pelas CAECS – algumas câmaras tinham uma comissão interna que avaliavam as propostas, 34 
encaminhando diretamente para a PROEC, sem que a câmara precisasse deliberar a respeito; iv) 35 

CAECs solicitaram a PROEC que fizesse um relatório mais detalhado e específico, quando 36 
reprovasse as propostas e as devolvesse para os proponentes. B) Curricularização - foi informado 37 
que a PROEC, junto com a Comissão que trata do assunto, fariam visitas aos campi brevemente. C) 38 
Plano de Cultura - ficou agendada uma reunião, entre CAECS e PROEC, para 07 de agosto com 39 
objetivo de discutir as devolutivas que as CAECS apresentariam sobre o Plano de Cultura. D) SIEX 40 

- Profa. Fabiana informou que o Prof. Rodrigo Medina, docente que realizava muitas ações 41 
extensionistas, havia encaminhado algumas sugestões sobre o sistema, as quais eram de grande 42 

valia para o aperfeiçoamento desse. Ela complementou que sugestões seriam sempre benvindas, e 43 
encaminhadas de forma sistemática, já que as reuniões ocorreriam bimestralmente. Naquele 44 
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momento, a Profa. Heloísa demostrou certo desconforto, pois informou ter encaminhado sugestões 45 
a esse respeito há cerca de um ano, sem obter qualquer tipo de devolutiva. Ao que a Profa. Cíntia 46 
relembrou que a reunião para informações sobre o novo SIEX havia sido aberta e todos os membros 47 

da CAEC haviam sido convidados. Portanto, não entendia ser adequado haver reclamações 48 
posteriores, por parte dos membros ausentes àquela reunião. Profa. Fabiana orientou a Profa. 49 
Heloísa a registrar formalmente suas sugestões, junto à Coordenação da CAEC, que cuidaria de 50 
encaminhar tais sugestões à PROEC. E) Edital PROEXT (MEC) - foi avisado que durante o ano 51 
de 2017 esse edital não seria divulgado. Finalizados os informes, a Profa. Fabiana solicitou a 52 

anuência dos presentes para inverter a pauta, iniciando com o ponto 2) b) “I Semana de 53 

Administração – Tecnologia e Gestão: os Desafios do Administrador” (Ordem do Dia), para 54 

que a discente Patricia, que participava como ouvinte, pudesse esclarecer eventuais dúvidas sobre o 55 
cadastro de sua ação. Profa. Fabiana iniciou apresentando os documentos enviados pelos 56 
proponentes pelo cadastro no SIEX. Ela questionou o fato de o público-alvo não incluir comunidade 57 
externa, apenas discentes e docentes, o que não caracterizava a ação como sendo extensionista. 58 

Sugeriu que, em uma próxima oportunidade, ela abrisse inscrições para comunidade externa. A 59 
aluna Patricia, responsável pela organização da ação esclareceu que haveria divulgação do evento 60 
por vários meios, incluindo escolas públicas de Osasco e em empresas e para profissionais de RH, 61 

possibilitando a participação da comunidade em geral. Profa. Fabiana agradeceu pelos 62 
esclarecimentos e sugeriu que nos próximos cadastros fosse mencionado o público externo 63 

(comunidade em geral) como sendo público-alvo, para que fosse caracterizada como ação 64 
extensionista. As professoras Cíntia e Heloísa concordavam que se tratava de uma ação de extensão, 65 
porém precisava ser registrada como tal. A aluna questionou se havia a possibilidade de alterar a 66 

informação no sistema, ao que a Profa. Fabiana respondeu que não seria possível, a menos que a 67 

coordenação da CAEC solicitasse, no SIEX, que a proposta fosse alterada. Porém, a professora não 68 
achava que tal procedimento seria necessário, podendo ser adotado em outra oportunidade. Não 69 
havendo mais considerações sobre o ponto, o evento: “I Semana de Administração – Tecnologia 70 

e Gestão: os Desafios do Administrador” foi colocado em votação, sendo aprovado por 71 
unanimidade. Dando sequência à reunião, a professora retornou ao Expediente: 1) Aprovação de 72 

Ata – Reunião Ordinária de 21/02/2017 – como não houve ressalvas à ata apresentada, sendo 73 
colocada em votação, a Ata da Reunião Ordinária de 21/02/2017 foi aprovada por 74 
unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 2) Pareceristas para análise de Planilha de 75 

Custos - Curso de Especialização: “MBA em Gestão Estratégica” -  foram apresentados 3 76 
nomes de docentes, como sugestão para serem os pareceristas técnicos, com objetivo de analisar a 77 

viabilidade financeira do Curso de Especialização: “MBA em Gestão Estratégica”, a saber: Prof. 78 
Dr. André Roncaglia de Carvalho, do curso de Ciências Econômicas; Prof. Dr. Diogo de Prince 79 
Mendonça, do curso de Ciências Econômicas e Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio, do curso de 80 

Ciências Atuariais. A CAEC decidiu que o prazo limite para o envio dos pareceres seria a primeira 81 
semana de agosto, para que fosse viável a deliberação por essa câmara, em sua reunião ordinária 82 
daquele mês, que ocorreria em 17/08/2017. Com a concordância de todos os membros, os nomes 83 

dos 3 pareceristas: Prof. Dr. André Roncaglia de Carvalho, Prof. Dr. Diogo de Prince 84 
Mendonça e Prof. Dr. Joelson Oliveira Sampaio foram colocados em votação, sendo 85 
aprovados sem ressalvas. Dando prosseguimento a reunião, passou-se ao ponto 3) Sugestões – 86 
Organização de Seminário de Extensão – Profa. Fabiana sugeriu que a CAEC aguardasse a visita 87 
da PROEC ao campus no semestre seguinte, quando abordaria o tema da Curricularização, pois 88 
entendia que, após tal visita, seria um momento mais oportuno para se tratar de evento de extensão 89 
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no campus. Todos os membros presentes concordaram com a sugestão. Dessa forma, deu-se 90 
andamento à reunião, passando ao ponto 4) Critérios para empréstimo de itens adquiridos pela 91 
FAP – Profa. Fabiana informou que a FAP comprou os itens requisitados, mas nem todos foram 92 

entregues à CAEC. Ainda faltavam ser entregues 4 cartões de memória e 1 bateria extra. Sr. João 93 
compartilhou com os presentes que havia testado os equipamentos e que a câmera tinha autonomia 94 
de, aproximadamente, 2 horas de uso. Profa. Fabiana destacou que os equipamentos estavam 95 
guardados sob os cuidados da secretária da CAEC, Patricia Grechi, e que poderiam ser utilizados 96 
pelos coordenadores de ações extensionistas. O Prof. Celso ponderou que deveria haver um 97 

documento, termo de responsabilidade, a ser assinado no ato da retirada, que deveria acontecer 98 

mediante agendamento. Profa. Heloísa era contrária à permanência dos equipamentos junto à 99 

secretária da CAEC, considerando que essa já tinha muitas atribuições, e entendendo que mais essa 100 
demanda seria uma responsabilidade grande a ser atribuída a ela. A Profa. Cíntia corroborou com a 101 
fala da Profa. Heloísa, porém não via outra solução para a questão. João concordou com a sugestão 102 
apresentada pelo Prof. Celso, afirmando ser necessário elaborar um Termo de Responsabilidade de 103 

Empréstimo para todos que fossem utilizar os equipamentos. A discente Rafaela informou que a 104 
Atlética já possuía um modelo de termo de empréstimo e que, em casos de danos aos equipamentos, 105 
os usuários ficavam obrigados a arcar com os reparos. A secretária Patricia se prontificou a ficar 106 

sob posse dos equipamentos e gerenciar os agendamentos para empréstimo, porém sugeriu que o sr. 107 
João ficasse responsável por verificar as condições dos equipamentos no ato de devolução. Profa. 108 

Fabiana concordava que deveria haver agendamento para retirada e empréstimo dos equipamentos, 109 
assim como assinatura de termo de responsabilidade. Porém, discordava da necessidade de 110 
verificação das condições dos equipamentos após seu uso. Acreditava que cada servidor que fizesse 111 

uso dos equipamentos deveria ser suficientemente responsável por devolver sob as mesmas 112 

condições que havia retirado. Por outro lado, os membros João Subires, Profa. Heloísa, entre outros, 113 
entendiam ser necessário a verificação dos equipamentos após a entrega dos mesmos. Profa. 114 
Fabiana registrou que os equipamentos pertencem à CAEC, sendo essa a responsável por eles. Em 115 

seu entendimento, a secretária Patricia seria apenas a pessoa que guardaria os objetos, sem ser 116 
considerada a responsável pelos equipamentos. Novamente com a palavra, a discente Rafaela 117 

destacou que entendia que, uma vez que a pessoa assinasse o termo de empréstimo, isso geraria uma 118 
sensação de responsabilidade, ajudando no cuidado e conservação dos equipamentos. Prof. 119 
Espinosa concordava com a sugestão do Sr. João em haver um tipo de check-list que, após a entrega 120 

dos equipamentos, ajudaria na verificação das condições dos equipamentos. A Profa. Fabiana 121 
solicitou a discente Rafaela que enviasse o modelo de Termo de Empréstimo para a análise da 122 

câmara, assim os membros da CAEC poderiam dar suas sugestões por email. João reforçou a 123 
sugestão de ser obrigatório o agendamento prévio dos equipamentos com a secretária – Patricia 124 
Grechi. Profa. Fabiana concluiu que a CAEC iria elaborar termo de empréstimo e faria a 125 

divulgação dos procedimentos para retirada, assim como os horários de atendimento da 126 
secretária da CAEC - sra. Patricia Grechi.  Profa. Heloísa registrou sua discordância com a 127 
decisão de atribuir à secretária da CAEC, Patricia Grechi, a responsabilidade pela guarda dos 128 
equipamentos. Ela sugeriu que a Direção Acadêmica do campus encontrasse uma solução para 129 

questão, designando outro local seguro para a guarda dos equipamentos. Sua sugestão foi recebida 130 
sem, contudo, ser acatada. Os outros membros da CAEC registraram que a responsabilidade pelos 131 
equipamentos era da CAEC e não de sua secretária. Apenas por questões de praticidade e logística, 132 
os equipamentos ficariam sob posse e guarda da secretária Patricia, facilitando o agendamento e 133 
empréstimo dos mesmos. Em seguida passou-se ao ponto 5) Calendário de Reuniões – 2º 134 
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Semestre – com a palavra a Profa. Fabiana sugeriu que, a partir do segundo semestre, fosse 135 
determinado um dia fixo da semana para as reuniões da CAEC. Sugeriu também que as reuniões 136 
fossem sempre agendadas para o período da manhã. Profa. Heloísa atentamente lembrou que a 137 

secretária da CAEC, Patricia Grechi, não poderia secretariar as reuniões no período da manhã, 138 
considerando que seu horário de trabalho era no período da tarde. Solicitando a palavra, a secretária 139 
destacou que às quintas-feiras ela cumpria sua jornada em horário inverso, ou seja, no período da 140 
manhã. Naquele momento, a Profa. Fabiana indagou a senhora Patricia se haveria a possibilidade de 141 
ela realizar troca de horário de trabalho, em algum outro dia da semana, que não fosse a quinta-142 

feira, ao que a sra. Patricia respondeu afirmativamente, desde que a direção acadêmica a autorizasse 143 

tal troca.  Sr. João Subires destacou que às quartas e às quintas, pela manhã, tinha dificuldade de 144 

comparecer, por ter outros compromissos agendados para tais dias. Profa. Fabiana tentou 145 
equacionar as disponibilidades dos senhores membros e ficou decidido que as reuniões seriam 146 

sempre agendadas para a terceira quinta-feira de cada mês. Dessa forma as reuniões para o 2º 147 

semestre de 2017 ficaram agendadas para as seguintes datas: 17/08; 21/09; 19/10 e 16/11. 148 
Dando sequência à reunião, a Profa. Fabiana solicitou aos membros para incluir uma questão 149 
relevante. Tratava-se do Relatório Técnico do Programa: Aprendizagem Baseada em Projetos 150 
Sociais (Prof. João Arantes). Ela relembrou que, anteriormente, a CAEC havia apresentado algumas 151 

sugestões relativas ao relatório apresentado pelo professor, colocando-se à disposição para 152 
estabelecer um diálogo, visando esclarecer ponto de vista dos pareceristas. A coordenação da 153 

CAEC havia tentado estabelecer contato com o docente, convidando-o para comparecer à uma 154 
reunião dessa câmara,  momento em que teria a oportunidade de também esclarecer seu ponto de 155 
vista e tirar dúvidas. Contudo, o professor não se mostrou amistoso ou receptivo à tal abordagem. 156 

Prof. Marcello sugeriu que nova tentativa fosse feita no segundo semestre, quando o docente já teria 157 

retornado de suas férias. Destacou ainda que, a receptividade e aceitação dependeriam do próprio 158 
docente. Profa. Cíntia corroborou a sugestão apresentada pelo Prof. Marcello, e sugeriu que novo 159 
convite fosse feito ao Prof. João, com objetivo de esclarecer as dúvidas de ambos os lados. Sendo 160 

assim, a Profa. Fabiana acatou as sugestões dos presentes e comprometeu-se a fazer novo 161 
convite ao docente. Terminado esse ponto extra, a Profa. Fabiana deu início à Ordem do Dia: 1) 162 

Apresentação de Pareceres e deliberação: 1a) Projeto: “Argentina e Chile” (Programa 163 
Realidade Latino Americana) – Profa. Fabiana informou que já havia aprovado o projeto, ad 164 
referendum, para que houvesse tempo de submeter o projeto ao Edital PIBEX. Informou ainda que, 165 

naquela mesma manhã, o projeto havia sido homologado pelo Departamento de RI. Prof. Marcello, 166 
que fora um dos pareceristas do projeto, destacou que o projeto era de suma importância e 167 

pertinência. Destacou ainda que o projeto mostrava sua relevância, por ser intercampi, 168 
interdisciplinar e que envolvia pessoas da sociedade. Ao longo do projeto eram desenvolvidas 169 
pesquisas e publicações, apresentando um escopo amplo e generoso, pois abrangia diversas áreas do 170 

conhecimento. Ele mostrou-se totalmente de acordo com a aprovação do projeto e com suas 171 
aplicações. Como se tratava de um projeto que era vinculado ao Programa Realidade Latino 172 
Americana, o qual já acontecia há vários anos, e como não houve manifestações contrárias, o 173 

Projeto Argentina e Chile foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 1b) 174 
Curso: “Função Exponencial no Cotidiano” – os pareceristas desse curso, Prof. Hage e sr. Carlos 175 
Eduardo, não estavam presentes para apresentar seus pareceres, sendo assim, a profa. Fabiana leu os 176 
dois documentos. O parecerista Carlos indicava a aprovação do curso, sem ressalvas. Já o Prof. 177 
Hage concordava com a aprovação, porém apontava algumas dúvidas sobre alguns pontos do 178 
projeto. Entretanto, ficou claro que os pontos destacados pelo Prof. Hage estavam claramente 179 
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contemplados no projeto do curso. Os professores Celso, Heloísa e Cíntia manifestaram-se 180 
favoráveis à aprovação do curso, justificando que o mesmo atendia aos requisitos, era adequado ao 181 
que se propunha e era de grande relevância para os alunos e comunidade. Dessa forma, o Curso: 182 

Função Exponencial no Cotidiano foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. 183 
1c) Projeto: “Sem Apertos: Psicologia, Juventude e Educação Financeira” – os pareceristas 184 
para esse projeto haviam sido a Profa. Heloísa e o Prof. Júlio. Com a palavra a Profa. Heloísa 185 
apresentou seu parecer que destacava a importância da psicologia na ajuda de tomada de decisão em 186 
termos de educação financeira. A professora simpatizou muito com a ideia de que o projeto seria 187 

trabalhado com escolas públicas da região de Osasco, por sua carência de informação. Ela sugeria a 188 

aprovação do projeto. Devido à ausência do outro parecerista, Prof. Júlio, a Profa. Cíntia leu seu 189 

documento, que sugeria que houvesse mais detalhamento quanto à dinâmica e operacionalização 190 
das atividades por parte dos estudantes. Também sugeriu que houvesse mais detalhamento dos 191 
passos a serem desenvolvidos, dos materiais a serem utilizados e da estratégia de abordagem ao 192 
público-alvo. Em seguida o Prof. Celso compartilhou as experiências quanto ao projeto, pois o 193 

mesmo já estava em andamento.  Não havendo posicionamentos contrários, o Projeto: Sem 194 

Apertos: Psicologia, Juventude e Educação Financeira foi aprovado por unanimidade. 2) 195 

Aprovação de Ações de Extensão: 2a) “Artífices de Conceitos: A Invenção do Conceito de 196 
Genocídio e sua Aplicação às Ciências Sociais” – evento havia sido aprovado ad referendum pela 197 
coordenação da CAEC, para agilizar o processo e realização do evento. Com a concordância de 198 

todos os membros presentes, o evento foi homologado. Em seguida passou-se ao ponto 3) 199 

Designação de Parecerista para “Programa de Extensão de Serviço à Comunidade – 200 
PROESC” – Profa. Fabiana iniciou informando que a proponente do programa, profa. Marina 201 

Yamamoto, não havia entregado o comprovante de cadastro da ação no SIEX na secretaria da 202 

extensão, como sempre deve ser feito. A professora já estava ciente de tal pendência. Profa. Fabiana 203 
continuou informando que, tanto ela própria, quanto a secretária da CAEC, Patricia Grechi, haviam 204 
notado que o documento apresentado, com os itens descritivos do programa, estava incompleto. 205 

Sugeriu que fosse o programa deveria ser readequado, antes mesmo de ser encaminhado para 206 
parecerista. Por unanimidade, ficou acordado que seria requisitada a readequação da proposta 207 

(via SIEX), pois o Programa de Extensão de Serviço à Comunidade – PROESC estava 208 
incompleto. 4) Comunicado PROEC - Curso Lato Sensu em Gestão Estratégica – Profa. 209 
Fabiana esclareceu que havia sido notificada pela PROEC que havia acúmulo de coordenação para 210 

o curso de Gestão Estratégica, considerando que o Prof. Ricardo Bueno já atuava como coordenador 211 
de curso de especialização da UAB e já era coordenador da 1ª turma do MBA – Gestão Estratégica, 212 

e dessa maneira, não poderia atuar como coordenador de mais uma turma de curso de 213 
especialização. A Profa. Heloísa esclareceu que as turmas dos cursos da UAB haviam sido 214 
encerradas no mês de abril, portanto não havia acúmulo de função para esse caso e que havia 2 215 

turmas para o curso MBA – Gestão Estratégica. Contudo, para agilizar a aprovação e a liberação 216 
das inscrições para a turma 2 de Gestão Estratégica, a Profa. Heloísa informou que assumiria a 217 
coordenação daquela segunda turma. Baseada nessa informação, a profa. Fabiana solicitou que a 218 
coordenação do curso enviasse um e-mail para a CAEC Osasco, comunicando a alteração de 219 

coordenação, para que a CAEC pudesse comunicar a PROEC sobre os encaminhamentos. Contudo, 220 
deixou claro que isso não garantiria que a PREC aprovaria a abertura da nova turma, bem como sua 221 
execução. Profa. Heloísa declarou que, a partir da alteração da coordenação, considerando que o 222 
curso já estava aprovado, não havia impedimentos para que ele seguisse seu fluxo. Finalizando esse 223 
ponto, a Profa. Fabiana reforçou a solicitação de que os coordenadores, Profa. Heloísa e Prof. 224 
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Ricardo Bueno, deveriam enviar um e-mail formalizando a alteração de coordenação para a 225 
turma do MBA – Gestão Estratégica – 2º semestre/2018. Essa formalização seria 226 
encaminhada para a PROEC em seguida. Não havendo mais considerações, a reunião foi 227 

encerrada às 17h00. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e 228 
Cultura, lavrei esta ata.    229 

Osasco, 28 de junho de 2017. 230 

___________________________________________ 231 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  232 

___________________________________________ 233 

Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa 234 

___________________________________________  235 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  236 

___________________________________________  237 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 238 

___________________________________________ 239 

Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel 240 

___________________________________________ 241 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco 242 

 243 
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___________________________________________ 244 

João Marcelino Subires 245 

___________________________________________ 246 

Rafaela Truyts Sleimann Santos  247 

___________________________________________ 248 

Renato Maia Paglarin 249 

___________________________________________ 250 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 251 


