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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 

OSASCO, em 22.08.2018  2 

Ao vigésimo segundo dia do mês de agosto 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. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de 8 

Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 9 

Internacionais; o Prof. Dr. João Tristan Vargas, representante suplente do Eixo Multidisciplinar; o 10 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas; o sr. Carlos 11 

Eduardo Dias, representante dos TAEs; o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs e a 12 

srta. Caroline Magalhães Silva, representante suplente da Prefeitura Municipal de Osasco. 13 

Justificou sua ausência: a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente. Estiveram 14 

ausentes: a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis e o 15 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente. A secretária executiva, Patricia 16 

Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou 17 

os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Reunião com a 18 

PROEC em 16/08 – concedendo a palavra à secretária Patricia, que havia participado da reunião 19 

com a PROEC. Patricia informou que o encontro entre as CAECs e a equipe da PROEC havia se 20 

resumido no debate sobre a elaboração do novo regimento da PROEC, com especial atenção aos 21 

artigos que descreviam as atribuições e composição das CAECs. A profa. Fabiana relembrou a 22 

questão da necessidade da criação de uma Secretaria Escolar Lato Sensu no campus, pois era 23 

recorrente o surgimento de demandas apresentadas pelos cursos de lato sensu ofertados pela 24 

EPPEN, como: aproveitamento de estudos, matrículas, confecção de crachás, emissão de 25 

documentos, entre outros. Era fato que os cursos não contavam com apoios pedagógicos ou 26 

administrativos ou ainda com secretários(as). Dessa maneira, todas as demandas eram 27 

encaminhadas para a secretaria da CAEC. Contudo, de acordo com regimento do lato sensu, cada 28 

curso deveria ter sua própria secretaria. Ela complementou que a secretária da CAEC, Patricia 29 
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Grechi, vinha atendendo algumas dessas demandas, de forma colaborativa, mas não definitiva. 30 

Essas demandas dos cursos de lato sensu vinham sobrecarregando muito a secretária que já possuía 31 

muitas atribuições relacionadas à câmara de extensão e cultura e a sua secretaria. A sugestão 32 

apresentada pela Profa. Fabiana foi que, as solicitações de abertura de novos cursos de 33 

especialização (Lato Sensu) só fossem aprovadas mediante a comprovação da existência de 34 

secretaria própria para o curso. Já a Profa. Cíntia sugeriu que tudo fosse registrado, para futuras 35 

composições das CAECs. Ela afirmou que a obrigatoriedade da oferta de secretaria própria para 36 

cada curso, deveria constar no regimento da CAEC e que uma normativa a esse respeito deveria ser 37 

publicada, sempre destacando que cursos de especialização (Lato Sensu) seriam aprovados apenas 38 

mediante tal comprovação. 2) Chamada para vídeos de programas e projetos – Profa. Fabiana 39 

comunicou que havia proposto ao bolsista Matheus, como parte de suas atribuições, que ele 40 

gravasse vídeos com os coordenadores de programas e projetos de extensão. Os vídeos deveriam ter 41 

o caráter de divulgação das atividades desenvolvidas em seus programas e projetos. A ideia da 42 

professora e do bolsista era de criar um canal no Youtube para divulgar as ações extensionistas. 3) 43 

Certificados do Congresso Acadêmico e SUMSA – sr. João solicitou a palavra para compartilhar 44 

que os servidores da Secretaria Integrada vinham recebendo diversas mensagens e telefonemas 45 

relativos aos certificados do Congresso Acadêmico e da SUMSA. Eram participantes, palestrantes e 46 

orientadores que estavam buscando informações relativas à confecção de certificados. Profa. 47 

Fabiana sugeriu que fosse feito contato com a coordenadoria de Cultura da PROEC e com a 48 

Secretária da Comissão Organizadora Local. Nesse momento, a Profa. Fabiana solicitou que, devido 49 

ao horário, a pauta fosse invertida. Com a anuência de todos, iniciou-se a Ordem do Dia: 2) 50 

Pareceres sobre Projetos de Extensão: a) Projeto México 2018 - iniciou-se pela leitura dos 51 

pareceres elaborados pelos professores Júlio e Heloísa. Quanto às dúvidas apresentadas no parecer 52 

da Profa. Heloísa, referentes ao financiamento do projeto, a Profa. Fabiana esclareceu que o projeto 53 

não recebia qualquer tipo de recurso financeiro, sendo mantido por seus participantes. Alunos e 54 

docentes envolvidos utilizam recursos próprios para o pagamento de deslocamento, transporte, 55 

acomodações, alimentação e até seus próprios celulares para gravações das atividades.  Profa. Cíntia 56 

destacou que falta de recursos, suprida pela dedicação e doações dos envolvidos – professores e 57 

alunos – no aporte de recursos eram atitudes louváveis. Após essas colocações, o Projeto México 58 

2018 foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao 59 
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ponto 2b) Projeto Finanças Pessoais para Todos – Projeto de ensino e acompanhamento 60 

pessoal em finanças – procedendo-se à leitura dos pareceres elaborados pela Profa. Cíntia e pelo 61 

Sr. João Subires. Ambos pareceristas destacaram a relevância do projeto, sendo um assunto 62 

necessário e de interesse da comunidade em geral. Destacaram ainda que a educação financeira era 63 

uma exigência do MEC para todos os níveis da educação – ensino básico e superior. Sem mais 64 

comentários, o Projeto Finanças Pessoais para Todos – Projeto de ensino e acompanhamento 65 

pessoal em finanças foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando 66 

sequência, passou-se ao ponto 3) Apreciação de proposta de curso de extensão - 67 

Experimentações em dança: movimentos e expressões – com a palavra, Sr. Carlos, que era o 68 

coordenador técnico-científico do curso. Ele relatou que a demanda para oferta do curso havia 69 

surgido após a realização de uma oficina de dança realizada no ano anterior, quando houve grande 70 

adesão e interesse por parte dos alunos, que pediram a criação de um curso na área da dança. Ele 71 

complementou que todos os professores do curso eram experientes em dança e que a participação 72 

de todos era voluntária, assim como as demais ações promovidas pelo NAE. Profa. Fabiana alertou 73 

para o fato da carga horária atribuída a toda equipe poder ser considerada elevada pela PROEC, 74 

apesar de entender as razões para tal atribuição. Ela quis apenas dar o alerta, para que não 75 

ocorressem surpresas no caso de haver solicitação de readequação da proposta por parte da PROEC. 76 

Prof. Júlio corroborou o alerta da professora e aconselhou que, por garantia, os coordenadores do 77 

curso providenciassem um documento mais detalhado, contendo: ementa, objetivos, carga horária, 78 

corpo docente, ou seja, que seguissem o padrão exigido pela PROEC para cadastro de um curso de 79 

extensão, caso a ação viesse a ser devolvida para readequação, após análise daquela pró-reitoria. 80 

Como encaminhamento, a profa. Fabiana propôs que o curso fosse aprovado, mas que as 81 

recomendações feitas pela CAEC fossem registradas no sistema SIEX. Sendo colocado em votação, 82 

o Curso de extensão – Experimentações em dança: movimentos e expressões - foi aprovado 83 

por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 1) Ações aprovadas ad referendum: a) 84 

Evento: I Semana das Diversidades da EPPEN: Diversidades no Mercado de Trabalho; b) 85 

Evento: III Workshop dos TAEs da EPPEN; c) Evento: Perseguidos Políticos na Era Vargas: 86 

um debate sobre perseguição de estrangeiros, migração e democracia; d) Evento: Clube de 87 

simulações da UNIFESP - Tema: Mar do Sul da China; e) Evento: Empreendedorismo como 88 

instrumento de Suporte Social – sendo todas homologadas. Contudo, a Profa. Fabiana fez 89 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
 CAMPUS OSASCO 
 
 
 
 
  ATA/CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO em 22/08/2018 

destaques para as seguintes ações: d) Evento: Clube de simulações da UNIFESP - Tema: Mar do 90 

Sul da China – ela relatou que o Clube de Simulações era um tipo de ação que já vinha sendo 91 

realizada pelo CARI, sendo coordenada pelos discentes. O departamento de RI sugeriu que os 92 

proponentes fizessem o registro dessas atividades na extensão. Ela informou que os alunos 93 

sentiram-se um pouco desconfortáveis com o fato de precisar de um docente responsável para 94 

efetuar o cadastro no SIEX, fato que, no ponto de vista dos alunos, poderia gerar algum tipo de 95 

vigilância ou tentativa de censura. Ainda assim, os alunos concordaram em registrar a ação, 96 

contando com a participação da Profa. Ismara na equipe e coordenação; e) Evento: 97 

Empreendedorismo como instrumento de Suporte Social – a Profa. Fabiana informou que havia 98 

aprovado essa ação ad referendum. Contudo, a PROEC havia pedido a readequação da proposta, 99 

considerando que havia divergência de informação entre o documento anexo no sistema (word) e as 100 

informações descritas no SIEX. Sendo assim, a CAEC aguardava o reenvio da proposta pelo SIEX.  101 

Sr. João Subires pediu a palavra para destacar que continuavam ocorrendo problemas de falta de 102 

agendamento de salas para realização das ações de extensão. Alguns coordenadores de eventos 103 

organizam suas atividades, registram no SIEX e fazem divulgações, sem realizar reservas dos 104 

espaços e sem comunicar o setor de eventos e de serviços, esse último responsável pelo controle de 105 

entrada de visitantes. Isso vinha causando transtornos à rotina do campus. Dessa forma, ele solicitou 106 

que os membros da câmara de extensão auxiliassem na divulgação dessa informação, reforçando a 107 

importância dos agendamentos. O Prof. Espinosa fez questão de elogiar o excelente trabalho que a 108 

secretária da CAEC, Patricia Grechi, e que o responsável pelo setor de eventos, João Subires, 109 

vinham desempenhando em relação ao agendamento e empréstimo de materiais da CAEC, que 110 

vinha funcionando de forma bastante satisfatória. Em seguida, a Profa. Fabiana passou ao ponto que 111 

o Sr. João Subires havia solicitado para incluir na pauta, a saber: 4) Equipamentos (microfones) -  112 

João informou que o campus adquiriu alguns microfones e caixas acústicas há certo tempo e que 113 

eles se encontram disponíveis para uso coletivo em eventos e aulas. Sua sugestão era que a CAEC 114 

solicitasse, à direção do campus, o repasse desses equipamentos para serem alocados junto com os 115 

demais equipamentos que já pertenciam a essa câmara e encontravam-se sob seus cuidados, para 116 

empréstimos em atividades extensionistas. Prof. Júlio se manifestou favoravelmente a normatizar o 117 

fluxo e liberar o uso para todos da comunidade EPPEN, considerando que eram bens patrimoniados 118 

e que poderiam ser usados por todos. Profa. Fabiana entendia que, uma vez que os equipamentos 119 
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haviam sido adquiridos pelo campus, todos servidores e alunos poderiam fazer uso desses 120 

equipamentos. Sendo assim, ela entendia que a CAEC não deveria solicitar a posse e guarda desses 121 

equipamentos. Após algumas colocações dos demais membros e diante da falta de um 122 

consenso, o ponto ficou prejudicado e decidiu-se que seria abordado em outra reunião. Em 123 

seguida, passando ao Expediente, a Profa. Fabiana apresentou o ponto 1) Aprovação de Atas das 124 

Reuniões da CAEC: Reuniões Ordinárias de 22/11/2017; 21/02/18; 21/03/2018 e 25/04/2018 e 125 

Reunião Extraordinária de 11/04/2018 e abriu para comentários, sugestões de alteração, inclusão ou 126 

exclusão de texto. Não havendo nenhuma consideração, as atas foram colocadas em votação, 127 

sendo aprovadas por unanimidade. Passando ao ponto 2) Eleições CAEC – a Profa. Fabiana 128 

esclareceu que a Comissão Eleitoral, formada pelos docentes: Fabiana, Celso e João Tristan e pela 129 

secretária Patricia Grechi, haviam seguido os mesmos modelos de editais de chamada para as 130 

indicações dos cursos/áreas e para representantes eleitos – docentes e TAEs utilizados nas eleições 131 

de 2016. As inscrições, para os candidatos a representantes docentes e TAEs, poderiam ser feitas 132 

por e-mail. Não havia a necessidade de se inscrever pessoalmente, como na eleição anterior. Ficou 133 

decidido que o período eleitoral ocorreria da seguinte forma: As inscrições ocorreriam entre os 134 

dias 27/08 e 08/09 de 2018 com a Secretária da Extensão, Patricia Grechi através do e-mail: 135 

extensao.osasco@unifesp.br. As eleições ocorreriam entre os dias 10 e 17 de setembro de 2018 na 136 

sala 302, das 8h às 19h, com Patrícia Grechi e João Subires. A apuração ocorreria no dia 18 de 137 

setembro de 2018, a partir das 8h, na sala 302 – Secretaria de Extensão. Os cursos/áreas teriam 138 

que indicar seus representantes ao longo do mês de setembro, diretamente pelo e-mail: 139 

extensao.osasco@unifesp.br. A homologação da eleição e indicação de novos representantes 140 

indicados por seus cursos/áreas ocorreria na próxima reunião ordinária da CAEC, a se realizar 141 

no dia 26/09/2018. A nova composição da CAEC iniciaria seu mandato na reunião ordinária do 142 

mês de outubro, em 24/10/2018. Considerando as datas mencionadas, em especial a da 143 

homologação da eleição da CAEC, a Profa. Fabiana, enquanto coordenadora da câmara, solicitou 144 

aos membros presentes sobre a possibilidade de alteração da data da reunião de setembro, pois ela 145 

estaria impossibilitada de comparecer na data agendada. Ela sugeriu antecipar a reunião para o dia 146 

19/09/2018. Não houve qualquer objeção em relação à alteração da data, ficando, assim, 147 

agendada a reunião ordinária da CAEC para o dia 19/09/2018. Considerando o avançado da 148 

hora, os pontos do expediente: 3) Diretrizes para aprovação de cursos e eventos; 4) 149 

mailto:extensao.osasco@unifesp.br
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Reprovação de um curso de extensão pela PROEC e 5) Criar GT para tratar do que fazer 150 

com a produção da extensão foram prejudicados, devendo ser pautados na reunião de 151 

setembro. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 12h05. Eu, Patricia Grechi 152 

dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    153 

Osasco, 22 de agosto de 2018. 154 
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