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

OSASCO, em 24.10.2018  2 

Ao vigésimo quarto dia do mês de outubro 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: a Profa. Dra. Arlete Eni 6 

Granero, representante docente; o Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso 7 

de Direito; o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do curso de Ciências Atuariais; a 8 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, representante do curso de Ciências Econômicas; o Prof. Dr. João 9 

Tristan Vargas, representante do Eixo Multidisciplinar; o Prof. Ms. Marcelo Rabelo Henrique, 10 

representante do curso de Ciências Contábeis; a Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo, 11 

representante do curso de Administração; o Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia, representante 12 

Docente; sr. Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias, representante TAE;  sr. João Marcelino Subires, 13 

representante TAE; e a srta. Ingrid Nascimento, representante da Prefeitura Municipal de Osasco. 14 

Justificou sua ausência: o Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante do curso de 15 

Relações Internacionais. Esteve ausente: o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante 16 

docente. A Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, coordenadora da CAEC da composição vigente até 17 

setembro de 2018, esteve presente e presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a 18 

presença de todos e informou que estava presente naquela que seria sua última reunião, pois já não 19 

era mais membro da CAEC. Ela esclareceu que comparecera apenas para cuidar da transição entre 20 

as composições da CAEC e da eleição da nova coordenação. Ela iniciou solicitando a todos que se 21 

apresentassem, dizendo nome e tipo de representação que ocupava na CAEC. Após todas as 22 

apresentações, passou-se aos Informes: 1) Reunião da PROEC com as CAECs em 19/10/18 – a 23 

professora comunicou que não houvera a reunião, por impossibilidade da equipe PROEC, sendo 24 

adiada para o dia 01/11/2018 às 14h. Profa. Fabiana aproveitou o momento para explicar aos novos 25 

membros como funcionavam essas reuniões entre PROEC e as CAECs. As reuniões ocorrem 26 

bimestralmente e costumam ter como pauta o estabelecimento de fluxos entre a pró-reitoria e as 27 

câmaras, problemas de sistemas e rotinas das CAECs, entre outros. 2) Reunião sobre Congresso 28 

Acadêmico 2019 -  foi informado que o congresso 2019 teria o mesmo formato que em 2018, sendo 29 
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descentralizado, contando com as comissões locais para organizar em cada um dos campi da 30 

universidade. A comissão organizadora pôde notar que, com a descentralização das atividades, 31 

houve maior adesão, contando com maior número de participantes, ainda que os números desejados 32 

não tenham sido alcançados. Profa. Fabiana informou que naquela mesma tarde, do dia 24/10 às 33 

15h na sala 317, haveria uma reunião da Comissão Local para iniciar o planejamento para as 34 

atividades de 2019. Ela indicou que seria importante poder contar com a participação da nova 35 

coordenação da CAEC, assim que fossem eleitos por esse colegiado. Não havendo mais informes, 36 

passou-se ao Expediente: 1) Ata da Reunião Ordinária da CAEC de 20/06/2018 – foi destacado 37 

que apenas os membros que já faziam parte da composição anterior da CAEC poderiam votar sobre 38 

a aprovação da ata, já que era de uma reunião realizada em junho. Sendo colocada em votação, a 39 

Ata da Reunião Ordinária da CAEC de 20/06/2018 foi aprovada por 5 votos favoráveis e 6 40 

abstenções. Prof. João Tristan solicitou a palavra para dizer que preferia que antes de seu nome, nas 41 

atas, não constasse o título de doutor. Ele solicitou que fosse apenas informado seu nome, sem essa 42 

titulação. Dando sequência, passou-se ao ponto 2) Regimento da CAEC – ao longo dos anos da 43 

existência dessa câmara, pode-se perceber que havia necessidade de alteração do seu regimento. Na 44 

última reunião da CAEC, no mês de setembro, esse tema foi debatido e foi solicitado que seus 45 

membros apresentassem suas contribuições de alteração no texto. Os membros não se 46 

manifestaram, mas a própria professora Fabiana registrou suas sugestões: i) acrescentar a palavra 47 

Cultura sempre que fossem mencionadas a Pró-Reitoria de Extensão e a Câmara de Extensão, que 48 

passaram a ser denominadas, respectivamente, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Câmara de 49 

Extensão e Cultura, assim como suas siglas que passaram de PROEX e CAEX para PROEC e 50 

CAEC; ii) incluir os suplentes na composição da CAEC;  iii) sobre o número de pareceristas, 51 

sugeriu que o número passasse de 1 (um) para 2 (dois), podendo contar com pareceristas técnicos 52 

externos, sempre que fosse necessário; iv) quanto aos prazos para aprovações das ações, a sugestão 53 

era que se seguisse o regimento e prazos estipulados pela PROEC e v) para o registro de programas 54 

e projetos, seus proponentes deveriam seguir as orientações do guia do coordenador, disponível na 55 

página da PROEC. Prof. João Tristan sugeriu que o horário de início das reuniões fosse respeitado e 56 

que o regimento permitisse o início com qualquer quórum, vinculando apenas as aprovações a um 57 

mínimo de quórum. Prof. Celso sugeriu que os programas e projetos aprovados por essa câmara 58 

deveriam ser avaliados anualmente. Profa. Fabiana observou que todos os projetos e programas que 59 
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eram contemplados com bolsas deveriam apresentar seus relatórios anualmente. Já os demais 60 

deveriam apresentar o relatório a cada dois anos. Profa. Fabiana finalizou esse ponto afirmando que 61 

a ideia não era aprovar essas alterações naquele momento, mas apenas apresentar suas sugestões, 62 

com base em sua experiência, para que a nova composição da CAEC pudesse analisar e deliberar 63 

sobre as sugestões de alteração apresentadas, visando facilitar e aprimorar o trabalho da CAEC. O 64 

tema deverá ser debatido nas próximas reuniões dessa câmara. Em seguida, a professora passou ao 65 

ponto 3) Regimento da PROEC - como não houve manifestações sobre alteração para o regimento 66 

da PROEC, pelos membros da CAEC, o mesmo seguiria sem contribuições da EPPEN para a 67 

PROEC, sendo analisado e, possivelmente aprovado, na próxima reunião do Conselho de Extensão 68 

e Cultura (COEC), que ocorreria no dia seguinte, 25/10. Dando sequência, passou-se ao ponto 4) 69 

Homologação dos Representantes do Departamento de Relações Internacionais: a Profa. 70 

Fabiana esclareceu que houve necessidade de substituição do membro titular indicado pelo 71 

Departamento de Relações Internacionais, Prof. Antônio Espinosa, em razão de seu falecimento. 72 

Sendo assim, a indicação do Departamento de Relações Internacionais ficou como segue: Titular – 73 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos e Suplente – Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião 74 

Junior. Prof. Celso manifestou sua homenagem ao docente falecido, Prof. Antônio Espinosa, que 75 

com muita dedicação havia contribuído para o desenvolvimento da extensão universitária. Sendo 76 

colocada em votação, a Homologação dos Representantes do Departamento de Relações 77 

Internacionais foi aprovada por unanimidade.  Em continuidade, passou-se ao ponto 5) 78 

Indicação de Representante Suplente para CAEP - considerando o falecimento do Prof. Antônio 79 

Espinosa, que era membro suplente da CAEC na CAEP, fez-se necessário a indicação de um 80 

substituto ao seu assento. Dada à representatividade equilibrada entre todos os departamentos, que 81 

fora estabelecida para a composição da CAEP, sugeriu-se que o membro que substituiria a vaga do 82 

Prof. Espinosa fosse do mesmo departamento, nesse caso, o de Relações Internacionais. Dessa 83 

forma, o único membro que poderia ser indicado pela CAEC seria o Prof. Fábio Luís Barbosa dos 84 

Santos, que não estava presente naquele momento. Sendo assim, a Profa. Fabiana sugeriu que a 85 

nova coordenação entrasse em contato com o docente, para ratificar seu aceite, ou que 86 

aguardasse a próxima reunião, quando poderia pautar o tema novamente. Em seguida passou 87 

ao ponto 6) Eleição da Nova Coordenação da CAEC – a Profa. Fabiana comunicou que havia 88 

consultado alguns membros da composição antiga, e que permaneceriam na atual composição, 89 
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quanto ao interesse em assumir a coordenação da CAEC, em função de sua experiência adquirida ao 90 

longo dos anos que participam dessa câmara. O Prof. Celso demonstrou interesse e apresentou sua 91 

candidatura para coordenação. Prof. João Tristan apoiou a candidatura do Prof. Celso e sugeriu que 92 

um dos representantes TAEs fosse o vice coordenador. Contudo, nenhum deles tinha interesse ou 93 

disponibilidade no momento. Foi sugerido que um dos novos membros pudesse compor com o Prof. 94 

Celso, auxiliando na vice coordenação, ao que a Profa. Arlete se candidatou. Sendo colocada em 95 

votação a Nova Coordenação para a CAEC, com vigência de outubro de 2018 a outubro de 2020, 96 

a saber: Coordenador - Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso e Vice- Coordenadora - Profa. Dra. 97 

Arlete Eni Granero, foi aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, passou-se ao 98 

ponto 7) Solicitação – Prorrogação de Prazo das Defesas – Conflitos Interacionais e 99 

Globalização – devido ao falecimento do Prof. Antônio Espinosa, um dos docentes do curso de 100 

Especialização em Conflitos Internacionais e Globalização, sua coordenação vinha solicitar a 101 

prorrogação dos prazos para as defesas de TCC dos seus alunos, visto que os orientandos do Prof. 102 

Espinosa estavam sendo redistribuídos para outros orientadores do curso e isso poderia gerar um 103 

atraso nas finalizações dos trabalhos e, consequentemente, de suas defesas. O Prof. Rodrigo 104 

Medina, Coordenador do curso, havia enviado essa mesma solicitação diretamente para a 105 

Coordenadoria de Lato Sensu da PROEC, contudo não obtivera retorno até aquele momento. Dessa 106 

forma, a Profa. Fabiana o orientara a enviar a mesma solicitação para essa câmara, que tentaria 107 

intermediar o contato junto à PROEC. A Profa. Fabiana sugeriu ao novo coordenador da CAEC, 108 

Prof. Celso, que levasse esse assunto, na tentativa de obter orientações e resoluções, na reunião de 109 

01/11 com a PROEC. Sendo colocado em votação, os membros presentes acolheram o pleito do 110 

Prof. Rodrigo Medina, sendo essa uma maneira de se resguardar de problemas relacionados a 111 

um eventual atraso nas finalizações das defesas de TCC.  Em continuidade, deu-se início à 112 

Ordem do Dia, com a palavra a Profa. Fabiana esclareceu como funcionava o atual fluxo de 113 

aprovações das ações de extensão, a saber: sempre que as ações eram enviadas para a análise da 114 

CAEC, a coordenação junto com a secretária da CAEC fazia uma triagem, verificando se havia 115 

erros de cadastro ou falta de documentos ou informações. Quando havia algum tipo de 116 

inconsistência, já se pedia a readequação da proposta (via SEI). Quando o cadastro estava correto, 117 

em se tratando de eventos, a CAEC havia acordado que a coordenação poderia proceder às 118 

aprovações por ad referendum. Contudo, quando se tratava de curso, projetos e programas, esses 119 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
 CAMPUS OSASCO 
 
 
 
 
  ATA/CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO em 24/10/2018 

deveriam passar pela análise de pareceristas, sendo posteriormente apresentados para deliberação, e 120 

possível aprovação da câmara. O colega Carlos comentou que havia dois tipos de aprovação, a 121 

primeira era feita pela Chefia de Departamento, que era responsável pela análise do mérito da ação; 122 

a segunda era feita pela CAEC, que avaliava o formato e padrão dos cadastros, se atendiam aos 123 

regimentos, etc. Ele destacou ainda que, em sua avaliação, as ações que vinham sendo promovidas 124 

na EPPEN não poderiam ser consideradas como extensão, pois eram, em sua maioria, ações 125 

promovidas para o próprio público da EPPEN – discentes e docentes. Ele entendia ser necessário 126 

melhorar o contato e criar mais ações que, de fato, atingissem a comunidade externa. Profa. Arlete 127 

observou que se deveria pensar em tipos eficazes de divulgação, de forma segmentada e por áreas 128 

de interesse, visando atingir um maior público. A Profa. Fabiana informou aos novos membros que 129 

a havia um bolsista de comunicação até o final de 2018, vinculado à CAEC, e que vinha 130 

trabalhando na criação de um site para a CAEC da EPPEN, junto com o Carlos, além de ter criado a 131 

página da CAEC no Facebook, onde eram divulgadas as ações de extensão desse campus e de 132 

outros campi.  Esse bolsista, Matheus Modina, também vinha gravando vídeos de divulgação com 133 

os coordenadores de projetos e programas de extensão, os quais seriam divulgados na página da 134 

EPPEN e no Facebook da CAEC. Finalizadas essas informações básicas sobre aprovações e 135 

divulgações de ações de extensão, a Profa. Fabiana passou ao ponto 1) Ações aprovadas ad 136 

referendum. Ela apresentou a lista de eventos aprovados: a) Evento (15191) - 30 Anos da 137 

Constituição - Constituição Federal e Direito Privado; b) Evento (15328) - O sono e o nosso 138 

ritmo biológico, qual a relação com a saúde mental?; c) Evento (15329) - A importância das 139 

atividades físicas como promoção da saúde mental; d) Evento (15330) - Caminhada e corrida 140 

no Parque; e) Evento (15240) - 30 Anos da Constituição - Desenvolvimento Econômico e 141 

Constituição; f) Evento (15182) - Utilização do Sistema Economatica; g) Evento (15180) - 30 142 

Anos da Constituição: Violência de Estado e denúncia internacional; h) Evento (15166) - IV 143 

Semana de Economia; i) Evento (15132) - I Seminário Internacional de Comércio Exterior e 144 

Desenvolvimento Regional – SICED; j) Evento (15095) - IV Semana de Relações 145 

Internacionais 1948 e 1968 nas Relações Internacionais: Direitos Humanos, resistências e 146 

cidadania global; k) Evento (15299) - Direito Internacional e Mudança Climática - Contexto 147 

Atual e Papel das Nações Unidas, e os colocou votação para homologação, sendo todos 148 

homologados por unanimidade. Em seguida, ela esclareceu que o item l) Projeto (14981) - Pacto 149 
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Global Experience: Proposta de Ação Sustentável já havia sido avaliado, tanto por pareceristas, 150 

quanto pelos membros da CAEC na última reunião e algumas readequações na documentação do 151 

projeto haviam sido solicitadas. Como a proponente havia readequado a proposta, conforme 152 

solicitado, a coordenação da CAEC havia aprovado a nova versão do documento por ad referendum 153 

e, por essa razão, nesse momento apresentava o projeto para que fosse homologado pela câmara. 154 

Sendo colocado em votação, o Projeto Pacto Global Experience: Proposta de Ação Sustentável 155 

foi homologado por unanimidade. Em seguida, a Profa. Fabiana passou ao ponto 2) Pareceres e 156 

Deliberação sobre Projetos de Extensão: a) Projeto (15151) – REPPENSE: Revista de 157 

Negócios da Unifesp – iniciou informando que, devido a troca de membros da CAEC, ela tivera 158 

dificuldades em encontrar pareceristas para avaliar esse projeto. Apenas o Prof. Celso aceitara a 159 

tarefa. Sendo assim, o Prof. Celso leu seu parecer, que sugeria sua aprovação, com uma ressalva. 160 

Ele sugeria que fossem apresentados mais detalhes de como seria atingido o aspecto extensionista 161 

no projeto. Como a proponente do projeto, a Profa. Arlete, estava presente na reunião, ela solicitou 162 

a palavra para esclarecer que sua proposta era a da criação de uma revista com linguagem coloquial, 163 

jornalística, na área de negócios. Sua proposta sugeria que os alunos envolvidos no projeto 164 

buscassem pautas e entrevistas com docentes e comunidade externa, que poderia ser: alunos 165 

egressos, já inseridos no mercado de trabalho; outros que já tinham iniciado sua “start-up”; alguns 166 

casos de empresas de sucesso, sempre dentro do tema escolhido pelos alunos. Também seriam 167 

abordados exemplos de dificuldades, como de um empresário que contaria suas estratégias para 168 

enfrentar a crise financeira atual.  Após algumas colocações sobre a proposta apresentada, o Projeto 169 

REPPENSE: Revista de Negócios da Unifesp foi colocado em votação e, com uma abstenção, 170 

foi aprovado. em seguida, passou-se ao ponto 2b) Projeto (15242) - Do café à Indústria: 171 

compreensão da realidade brasileira pela leitura da paisagem – foram lidos os dois pareceres 172 

que haviam sido redigidos sobre o projeto. O primeiro, da Profa. Arlete, sugeria algumas 173 

adequações, fazendo algumas considerações, mas sugeria a aprovação do projeto. O segundo, do 174 

Prof. Alexandre Hage, solicitava algumas informações suplementares e apontava a falta de algumas 175 

informações. Com a palavra, a Profa. Fabiana observou que, mediante a leitura do projeto e dos 176 

pareceres apresentados, o projeto não poderia ser caracterizado como extensionista. Ela destacou 177 

que esse tipo de confusão quanto à diferenciação entre o que seria um projeto de extensão e o que se 178 

mantinha sendo atividades extras de uma UC, ocorreriam com frequência.  Carlos se mostrou 179 
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preocupado em esclarecer e estabelecer parâmetros para o que se tratava de atividades práticas da 180 

UC e o que poderia ser considerado como curricularização da extensão. Ele entendeu que, no caso 181 

do projeto em análise, se tratava de um exemplo de atividades extracurriculares da própria UC e não 182 

uma atividade extensionista que envolveria a comunidade externa. Profa. Márcia compartilhou que 183 

participou de algumas discussões sobre a curricularização e que entendia que esse momento de 184 

implementação seria difícil. Destacou ainda que a universidade não recebera nenhum tipo de auxílio 185 

ou recurso para esse processo. Profa. Fabiana observou que o ideal para o processo de 186 

curricularização seria aproveitar projetos de extensão, já existentes, e aplicá-los em UC vigentes e 187 

não o processo inverso, criar projeto para ser aplicado em uma UC. Ela enfatizou que, caso a CAEC 188 

entendesse que determinado projeto não apresentava perfil extensionista, esse fato deveria ser 189 

indicado ao proponente, que poderia manter sua UC, independente da curricularização. Prof. João 190 

Tristan sugeriu que fosse solicitada a readequação dessa proposta, sendo adaptada para se tornar 191 

atividade extensionista. Para isso, ele sugeria que fossem acrescentadas visitas às escolas, o que 192 

envolveria a comunidade.  Como encaminhamentos foram apresentadas 3 propostas: i) pedir a 193 

readequação no sistema SIEX, baseado nos pareceres; ii) encaminhar a discussão e avaliação do 194 

projeto para a próxima reunião, quando todos poderiam estar munidos de informações; iii) entrar 195 

em contato com o proponente do projeto, Prof. Daniel Huertas, para esclarecer dúvidas e adiar o 196 

debate para a próxima reunião. Sendo colocado em votação, a proposta iii) entrar em contato com 197 

o proponente do projeto, Prof. Daniel Huertas, para esclarecer dúvidas e adiar o debate para 198 

a próxima reunião foi escolhida por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 3) 199 

Aprovações de Ações de Extensão: a) Evento (15339) - Ateliê de Pesquisa em Administração e 200 

Negócios -  a Profa. Fabiana fez alguns apontamentos sobre o evento cadastrado, considerando que 201 

havia várias atividades (palestras) cadastradas, com datas diferentes, porém como sendo um único 202 

evento. Ela ponderou se, na verdade, se tratava de um curso de extensão, com vários encontros 203 

(aulas) ou se tratava de vários eventos, com tema central, e que poderiam, então, ser cadastrados 204 

individualmente.  Também destacou que, uma vez que o cadastro era único, a certificação ficaria 205 

pendente à participação em todas as datas e ao término dessas, que só ocorreria em 2019. A Profa. 206 

Márcia esclareceu que havia ajudado a Profa. Lúcia, proponente da ação, no momento do 207 

cadastramento no SIEX, uma vez que ela era nova docente, sem experiência nesse tipo de cadastro. 208 

Ela destacou que a professora havia ficado em dúvida nessa questão das datas, se deveria cadastrar 209 
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os eventos separadamente ou como um único cadastro contendo todos os eventos. Após os 210 

esclarecimentos apresentados por essa câmara, a Profa. Márcia se comprometeu a conversar 211 

com a proponente, orientando a fazer novos cadastros, de forma individual.  Passando ao 212 

último ponto 3b) Evento (15334) - 30 Anos da Constituição: Políticas Públicas - Saúde, 213 

Saneamento, Educação,  a Profa. Fabiana informou que o ponto seria prejudicado, pois seu 214 

proponente, Prof. Ivan do curso de direito, ainda não havia entregado o documento comprovante de 215 

cadastramento, assinado por ele e pela chefia de departamento/direção. O Prof. Álvaro, 216 

representante do curso de direito, se comprometeu a informar o colega da necessidade de apresentar 217 

o documento na secretaria da CAEC, para que o mesmo pudesse ser aprovado. Após a análise da 218 

proposta por todos os membros, ficou acordado que, assim que o documento fosse entregue, a 219 

ação Evento (15334) - 30 Anos da Constituição: Políticas Públicas - Saúde, Saneamento, 220 

Educação poderia ser aprovada no SIEX. Não havendo mais considerações, a reunião foi 221 

encerrada às 12h36. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e 222 

Cultura, lavrei esta ata.    223 

Osasco, 24 de outubro de 2018. 224 

___________________________________________ 225 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 226 

___________________________________________  227 

Profa. Dra. Arlete Eni Granero  228 

___________________________________________  229 

Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira 230 

___________________________________________  231 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  232 
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___________________________________________  233 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 234 

___________________________________________ 235 

Prof. Dr. João Tristan Vargas  236 

___________________________________________ 237 

Prof. Ms. Marcelo Rabelo Henrique 238 

___________________________________________ 239 

Profa. Dra. Márcia Carvalho de Azevedo 240 

___________________________________________ 241 

Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia 242 

___________________________________________ 243 

Carlos Eduardo Sampaio Burgos Dias 244 

___________________________________________ 245 

João Marcelino Subires 246 

 247 
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___________________________________________ 248 

Ingrid Nascimento 249 

___________________________________________ 250 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 251 


