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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 25.04.2018  2 

Ao vigésimo quinto dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta 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. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 8 

Internacionais; a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; o Prof. Dr. João Tristan 9 
Vargas, representante suplente do Eixo Multidisciplinar; o sr. Carlos Eduardo Dias, representante 10 

dos TAEs ; o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs e a sra. Ingrid Nascimento, 11 
representante da Prefeitura Municipal de Osasco. A Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante 12 

do curso de Administração e a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de 13 
Ciências Contábeis, justificaram sua ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. José Alexandre 14 

Altahyde Hage, representante docente e o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do 15 
curso de Ciências Econômica. O bolsista de extensão e comunicação, Matheus Modina, compareceu 16 
como convidado. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. 17 

A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. 18 
Iniciou pelos Informes: Reunião da CAEC com a PROEC – a professora destacou que essas 19 

reuniões eram importantes para estabelecer especificidades das CAECS, bem como organizar fluxos 20 
e sistemas, além de apresentar demandas das CAECs que não precisariam ser levadas ao COEC. I) 21 

Mostra Ecofalante – Profa. Fabiana retomou o histórico das decisões relativas à mostra. 22 
Anteriormente o Prof. Marcello Branco havia se responsabilizado pela organização da mostra na 23 

EPPEN. Contudo, devido à sua impossibilidade, o Prof. Júlio ficara responsável, enviando a 24 
programação que ainda precisava elencar mais debatedores. II) Ciência das Chefias de 25 
Departamento no SIEX – o sistema estava em fase de readequações e, futuramente, passaria a 26 

contar com a aprovação da chefia de departamento de forma online, não mais pela via impressa. 27 
Dessa forma, as chefias de departamento deveriam tomar ciência e aprovar as ações extensionistas 28 

diretamente no SIEX. Caso essa etapa não fosse cumprida, o trâmite de aprovações ficaria parado. 29 
III) Edital UAB – foi comunicado que em breve seria publicado novo edital para cursos da UAB, 30 
porém apenas para cursos já existentes. A professora continuou informando que, de acordo com o 31 

novo edital, a CAEC deveria aprovar as novas solicitações de cadastramento de cursos, e não 32 
apenas tomar ciência, como era sua função até aquele momento. Como o campus Osasco contava 33 

com 3 cursos nessa situação: Gestão Pública, Gestão Pública Municipal e Gestão da Educação 34 
Pública, coordenados pelos docentes: Ricardo Ikeda, Ricardo Bueno e Heloísa Hollnagel, a Profa. 35 

Fabiana alertou os representantes dos cursos na CAEC para que avisassem seus pares quanto à 36 
publicação de edital em breve e, dessa forma, a possibilidade de abertura de novas turmas. IV) 37 
Bolsista de Extensão e Comunicação - a professora relembrou que o campus Osasco contava com 38 
o bolsista Matheus Modina, sendo esse ligado à CAEC. A PROEC também havia selecionado um 39 
bolsista para atuar no campus Reitoria. Matheus, que estava presente na reunião, relatou que o 40 

treinamento realizado no dia 16 de abril fora melhor do que o treinamento recebido no ano de 2017. 41 
Ele compartilhou que esse momento auxiliou a enriquecer seus conhecimentos. Durante o 42 

treinamento os bolsistas foram incentivados a divulgar as ações extensionistas, preferencialmente, 43 
pelo Facebook (página da CAEC). Isso se devia ao fato de que grande parte da comunidade 44 
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acadêmica tem utilizado mais essa ferramenta do que outras. Profa. Fabiana demonstrou satisfação 45 
ao relatar que a comunicação da extensão havia avançado bastante. Matheus comprometeu-se a 46 
elaborar um plano de trabalho, que seria apresentado na reunião de maio. Ao final da bolsa, que tem 47 

duração de 10 meses, o bolsista apresentaria um relatório final. Alguns membros expressaram 48 
dúvida quanto à eficácia das divulgações pela Internet. Entretanto, apesar de esse tipo de divulgação 49 
não ser a mais eficaz junto à comunidade interna, surtia muito efeito junto à comunidade externa. 50 
V) Edital PIBEX - houve 106 inscrições de projetos e programas de toda a universidade. Apenas 51 
100 propostas foram encaminhadas pelas CAECs para serem avaliadas pelos pareceristas. O edital 52 

oferece 100 bolsas. Portanto, se todas as propostas fossem aprovadas, cada uma receberia 1 bolsa. 53 

VI) Semana Unifesp Mostra Sua Arte (SUMSA) – a Profa. Fabiana informou que a SUMSA 54 

ocorreria no mesmo período do Congresso Acadêmico, dias 11 e 12 de junho, podendo se estender 55 
até dia 15 de junho, se necessário. Ela relembrou que, na reunião da CAEC do mês de março, ficou 56 
acordado que o sr. João Subires seria o responsável pela mostra, cuja programação deveria ser 57 
enviada à PROEC até o dia 30 de abril. Cada campus contava com um recurso de R$ 1.500,00 para 58 

aquisição de itens que auxiliassem no trabalho e organização da mostra. O valor ofertado no ano 59 
anterior não havia sido utilizado. Portanto, havia a possibilidade de utilizar o valor do ano corrente 60 
para a aquisição o item solicitado no ano anterior, ou apresentar nova solicitação e ainda refazer o 61 

pedido anterior. VII) Jornada Direitos Humanos – o Prof. Daniel Carvalho, coordenador do curso 62 
de Direito, foi indicado para participar da organização da jornada. VIII) Programação dos cursos 63 

Lato Sensu – dia 19 de abril foi a data limite para o envio das planilhas de cursos pagos. A 64 
informação recebida pela PROEC foi que o Prof. Sandro Braz enviara a planilha para o setor de 65 
previsão orçamentária, com número de oferta de vagas reduzido, a saber, apenas 30 vagas. A Profa. 66 

Fabiana pediu para que cada representante auxiliasse na divulgação do calendário dos cursos lato 67 

sensu, que continuava aberto. Em seguida, a Profa. Fabiana solicitou a inversão da pauta, devido ao 68 
adiantado do horário. Com a anuência de todos, passou-se para a Ordem do Dia: 1) Ações 69 
Extensionistas: a) Oficinas do NAE - Profa. Fabiana explicou que a coordenação da CAEC havia 70 

aprovado todas as oficinas, ad referendum, porém a PROEC havia reprovado algumas. O 71 
coordenador das oficinas, Carlos Dias (NAE), afirmou que não havia entendido os motivos para a 72 

reprovação de algumas oficinas e aprovação de outras, considerando que a justificativa apresentada 73 
fora a incompatibilidade de carga horária (teórica – prática), e uma vez que todas oficinas haviam 74 
sido cadastradas, utilizando o mesmo critério de carga horária. A partir da solicitação de 75 

readequação das propostas, pela PROEC, Carlos tentou atender as orientações, porém algumas 76 
inconsistências permaneciam. Após algumas colocações de todos os presentes, a ação foi colocada 77 

em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, a Profa. Fabiana apresentou as 78 
demais ações de extensão, aprovadas ad referendum, para serem homologadas. As ações: b) 79 

Conferência Internacional sobre Difusão de Políticas e Cooperação para o 80 

Desenvolvimento/International Conference on Policy Diffusion and Development 81 
Cooperation; c) Ciclo de Debates 30 Anos da Constituição - Gastos Públicos; d) Seminário de 82 

Apresentação do Programa Realidade Latino Americana e do Projeto México – 2018; e) 83 
Seminário Acadêmico “1968 faz 50 anos: histórias das lutas em Osasco” - balanço de debates; 84 
f) Apresentação do Programa Realidade Latino Americana - Projeto México 2018; g) Evento: 85 
Relato Integrado: uma ferramenta de interação com as informações contábeis; h) III Semana 86 
de Compreensão da Realidade Brasileira Democracia: Conquistas, Reformas e 87 
Contrarreformas; i) Políticas Públicas na América Latina: Perspectivas Comparadas foram 88 
homologados, por unanimidade.  Dando sequência à reunião, passou-se ao ponto 2) Pareceres 89 
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sobre Projetos de Extensão: a) Projeto: Implantação do Núcleo Fiscal e Contábil - NAF em 90 
parceria com a Receita Federal do Brasil – o projeto havia sido encaminhado a dois pareceristas, 91 
Prof. Celso e Prof. Hage, contudo a coordenação da CAEC havia solicitado a readequação da 92 

proposta (no SIEX), pela falta do termo de parceria com a Receita Federal. Pelas informações que 93 
constam na proposta do projeto, tal parceria, ou convênio, ainda não havia sido estabelecido. Além 94 
dessa questão, o parecerista Prof. Celso destacou que a Fundamentação Teórica, no projeto, estava 95 
pouco detalhada, carecendo de mais informações, porém não tratava-se de um impeditivo para sua 96 
aprovação, mas apenas de uma sugestão de melhoria de redação. Profa. Fabiana ainda destacou que 97 

não havia Referências Bibliográficas no projeto. Diante de todos esses pontos destacados, a 98 

Profa. Fabiana sugeriu, como encaminhamento, que fosse solicitada a readequação da 99 

proposta (via SIEX), indicando a necessidade do envio do termo de parceria/convênio. Além 100 
disso, os pareceres deveriam ser enviados para o proponente do projeto, Prof. Antônio 101 
Saporito, com o intuito de auxiliá-lo na melhoria de sua proposta. Sendo colocada em votação, 102 
a sugestão de encaminhamento foi aprovada por unanimidade.  Em seguida, passou-se ao ponto 103 

2b) Projeto: Conhecendo Nossa Rede: Universidade e Políticas Socioassistenciais e de Saúde – 104 
Profa. Fabiana destacou que ambos os pareceristas, Prof. Espinosa e Profa. Heloisa, haviam 105 
registrado preocupação com a necessidade de consultar o Comitê de Ética, quanto à necessidade de 106 

cadastrar o projeto na Plataforma Brasil e submetê-lo ao comitê. Prof. Celso, coordenador do 107 
projeto, esclareceu que não faria pesquisas com seres humanos, sua proposta era a de divulgar a 108 

rede de serviços. Entretanto, outros membros expressaram sua preocupação quanto à necessidade de 109 
submeter a proposta ao comitê de ética, ainda que não houvessem pesquisas com seres humanos. 110 
Outro ponto destacado foi em relação à divulgação de imagens de pessoas, que deveriam autorizar 111 

essa divulgação. Prof. Celso se propôs a cadastrar o projeto na plataforma Brasil para ser analisado 112 

pelo Comitê de Ética. Sendo assim, a Profa. Fabiana sugeriu que fosse solicitada a readequação 113 

da proposta (via SIEX), a qual deveria incluir um documento de autorização de divulgação de 114 

imagem, além do cadastro na Plataforma Brasil, com autorização do comitê de ética. Após tal 115 

readequação, a coordenação comprometeu-se a aprovar a ação no SIEX. Sendo colocada em 116 
votação, essa proposta de encaminhamento foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a 117 

Profa. Fabiana introduziu o ponto 3) Discussão sobre critérios de aprovação para eventos e 118 
cursos, afirmando que as aprovações de eventos e cursos de curta duração, ad referendum, ainda 119 
vinham gerando certos conflitos. Ela destacou que, como coordenadora da CAEC, e seguindo os 120 

critérios estabelecidos pelos membros dessa câmara, ela aprovava os eventos e cursos curtos, com 121 
objetivo de agilizar as aprovações e finalizações dos processos. Contudo, baseado nos constantes 122 

conflitos que esse tipo de aprovação vinha gerando, ela entendia que seria necessário estabelecer 123 
critérios mais claros. Entretanto, devido ao horário avançado, a professora sugeriu que esses 124 
critérios pudessem ser elencados e estabelecidos na reunião do mês de maio.  O próximo ponto, 125 

4) Membro da CAEC na CAEP- titular e suplente – foi apresentado pela Profa. Fabiana, 126 
esclarecendo que, devido ao novo formato de composição da CAEP, fazia-se necessário a indicação 127 
de dois membros da CAEC, sendo um titular e um suplente. No novo formato de composição, 128 
seriam indicados membros representantes das Câmaras de Graduação, Extensão e Pós-Graduação e 129 

da Congregação. Dois professores se ofereceram como representantes: Prof. Espinosa e Prof. Celso. 130 
A única ressalva, diante à indicação do nome do Prof. Celso era devido ao fato de ele encontrar-se 131 
no estágio probatório, o que poderia ser um impeditivo para sua indicação. Colocados em votação, 132 

os nomes dos professores: Antônio Espinosa (titular) e Celso Yokomiso (suplente) foram 133 
aprovados como representantes da CAEC na CAEP. Em seguida, passou-se ao ponto 5) Questão 134 
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referente ao curso do Prof. João Arantes – Profa. Fabiana comunicou aos presentes que a Profa. 135 
Cíntia, quem havia solicitado essa pauta, havia enviado uma mensagem eletrônica solicitando a 136 
retirada desse ponto da pauta. A referida professora informou que o proponente do curso, Prof. João 137 

Arantes, tentaria contato direto com a PROEC para receber informações das razões que levaram 138 
aquela Pró-reitoria à reprovação da oferta de seu curso de extensão. Ainda assim, a Profa. Fabiana 139 
entendia ser de grande relevância a discussão sobre o assunto, não sobre o caso específico do curso 140 
em questão, mas sobre o fato de a PROEC ter reprovado um curso, considerando-se que a instância 141 
responsável pela aprovação das ações extensionistas era a CAEC e não a PROEC. Nesse caso, a 142 

PROEC poderia ter solicitado readequação de proposta e sugerido à CAEC uma análise mais 143 

detalhada. De qualquer forma, a profa. Fabiana deixou registrado que solicitaria essa pauta, 144 

aprovações de ações de extensão pela CAEC/PROEC, em reuniões futuras com a equipe da 145 
PROEC. Em seguida, passou-se ao ponto 6) Programação Preliminar – Congresso Acadêmico – 146 
a programação foi apresentada, tendo sido enfatizada a questão de que todos os coordenadores de 147 
projetos e seus bolsistas teriam presença obrigatória no congresso, quando deveriam apresentar seus 148 

pôsteres e relatórios. Salientou-se ainda a importância da participação de toda a comunidade 149 
acadêmica no congresso. Sendo colocada em votação, a Programação Preliminar do Congresso 150 
Acadêmico foi aprovada. Em seguida, passou-se ao ponto 7) Cadastro de Eventos -  a Profa. 151 

Fabiana apresentou o documento com as sugestões propostas pelo setor de eventos e direção 152 
administrativa. Tal documento buscava orientar os organizadores de eventos acadêmicos quanto aos 153 

procedimentos necessários para realizar reserva de espaços, comunicação aos setores responsáveis 154 
por infraestrutura, manutenção e serviços, além de fluxos importantes para a execução das 155 
atividades extensionistas, visando à minimização de conflitos e desinformação. Os presentes 156 

tomaram conhecimento do documento e foi sugerido que, no item que se trata de reservas para 157 

“eventos”, fossem acrescentados os “cursos de extensão”, por se tratarem de cursos esporádicos, 158 
que não constam da agenda semestral de aulas da graduação e/ou pós-graduação. Não havendo mais 159 
colocações a respeito, o documento que norteia o Cadastro de Eventos foi colocado em votação, 160 

sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, deu-se início ao Expediente: 1) 161 
Aprovação da Ata da Reunião Extraordinária da CAEC - 27/09/2017 – a ata foi lida e, como 162 

não havia comentários, ressalvas ou considerações, foi colocada em votação, sendo aprovada por 163 
unanimidade. Dando continuidade à reunião, a Profa. Fabiana introduziu o ponto 2) Atendimento 164 

às demandas dos cursos Lato Sensu - MBA e UAB (para Secretaria Escolar Lato Sensu) – 165 
informando que: Parte I) o curso MBA em Gestão Estratégica encontrava-se suspenso, por não 166 
haver cumprido os prazos para seu cadastramento da turma do 1º semestre de 2018. Contudo, o 167 

Prof. Ricardo Bueno, representando o coordenador da turma, Prof. Sandro Braz, solicitou à 168 
secretária da CAEC, Patricia Grechi, que validasse as matrículas dos alunos no sistema universitário 169 
(SIU). Desconhecendo a suspensão do curso, a secretária realizou o procedimento de efetivação das 170 

matrículas, sendo posteriormente avisada pela PROEC que o curso não deveria ter recebido 171 
matrículas, por estar em situação de suspensão. Após constatarem que as matrículas haviam sido 172 
realizadas, a PROEC solicitou uma reunião com o Prof. Sandro, coordenador da turma em questão. 173 
Ficou decidido que, uma vez que as matrículas haviam sido efetivadas, o curso poderia ter início e 174 

seria, então, mantido. Todavia, ficou registrado que o curso vinha tendo diversos problemas de 175 
cumprimento de prazos e fluxos e isso vinha gerando grandes problemas para a imagem e reputação 176 
da Unifesp. Parte II) Cursos da UAB – os coordenadores de dois cursos da UAB, Prof. Ricardo 177 
Bueno e Profa. Heloísa Hollnagel, solicitaram que a secretária da CAEC, Patricia Grechi, recebesse 178 
e fizesse uma triagem nos aproveitamentos de estudos de seus cursos. Entretanto, a coordenação da 179 
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CAEC se reuniu com a Direção Acadêmica e com a Coordenação da UAB/PROEC e ficou 180 
esclarecida que tal atividade não era função da secretária da CAEC, mas sim da secretaria de cada 181 
curso. Considerando que a UAB oferece bolsas para contratação de pessoal de apoio pedagógico, 182 

essa tarefa passaria a ser realizada por esse pessoal, assim que fossem contratados. Sendo assim, 183 

ficou acordado que a Secretária Patricia auxiliaria na tarefa de recepcionar e fazer triagem 184 
dos documentos de solicitação de aproveitamento de estudos, apenas temporariamente, até 185 
que a PROEC formalizasse essa informação, por meio de resposta escrita. Em seguida, a profa. 186 
Fabiana passou ao ponto 3) Pautas da suplente Representante da Prefeitura: a) Cursinho 187 

Popular; b) Escola de Governo; c) Programa Operação Trabalho; d) Participação da PMO no 188 
projeto do Congresso Acadêmico. Para isso, concedeu a palavra a srta. Ingrid, representante da 189 

Prefeitura Municipal de Osasco, que iniciou agradecendo a oportunidade e informando de 190 
atividades extensionistas que estavam sendo propostas pela prefeitura, algumas delas, em parceria 191 
com a universidade.  Ela iniciou pelo Cursinho Popular - relatando que a ideia era auxiliar na 192 
viabilização de ofertas de aulas de cursinho pré-vestibular, aos sábados, onde os próprios estudantes 193 

da graduação seriam os professores. Em seguida passou à Escola de Governo, informando que se 194 
tratava de um curso de aperfeiçoamento, com carga horária de 60 horas, para funcionários da 195 
prefeitura. Próximo ponto foi sobre o Programa Operação Trabalho, que visa à reinserção de 196 

pessoas em vulnerabilidade social no mercado de trabalho, esclarecendo que esse programa oferecia 197 
cursos de capacitação, com carga horária de 4 horas semanais.  Em reuniões entre a equipe da 198 

Prefeitura e a Direção Acadêmica do campus, ficara acordado que o campus disponibilizaria 5 salas 199 
de aula, no período da manhã e tarde, para a realização do programa. Contudo, a equipe da 200 
prefeitura seguia aguardando a confirmação da liberação das salas por parte da direção.  201 

Finalizando, em relação, à Participação da PMO no projeto do Congresso Acadêmico, a srta. 202 

Ingrid destacou que a Prefeitura se colocava à disposição da Unifesp para auxiliar com informações 203 
e divulgação, ou em outra demanda que a universidade tivesse. A Profa. Fabiana agradeceu as ideias 204 
e sugestões apresentadas pela srta. Ingrid e solicitou que ela enviasse esse relato para a CAEC, pois 205 

dessa maneira ela poderia encaminhar a docentes que poderiam contribuir, de acordo com suas 206 
respectivas áreas de interesse, pesquisa e atuação. Profa. Fabiana se ofereceu para repassar as 207 

sugestões referentes ao congresso acadêmico, considerando que ela fazia parte da comissão 208 
organizadora. Em relação às outras sugestões, a partir do relato que a srta. Ingrid enviaria, a 209 
professora se comprometeu a abrir uma chamada para interessados em criar projetos de extensão, 210 

vinculados a tais propostas. O ponto 4) Debate sobre Diretrizes para CAEC (sugestões Prof. 211 

João Tristan) foi prejudicado devido ao avançado do horário, sendo transferido para a 212 
reunião do mês de maio. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 12h45. Eu, 213 
Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    214 

 215 

Osasco, 25 de abril de 2018. 216 

___________________________________________ 217 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  218 
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