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7ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2020 

22 de setembro de 2020 - Horário: 10h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

No vigésimo segundo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, realizou-se 1 

virtualmente, a Setima Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte da Câmara a de Graduação 2 

da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, às dez 3 

horas. Estiveram presentes o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de 4 

Extensão e Cultura e representante do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Samir Sayed, 5 

representante do curso de Administração, Prof. Ms. Sandro Braz Silva, representante do curso de 6 

Ciências Contábeis, Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos, representante do curso de Ciências 7 

Econômicas, Prof. Dr. Fabio Luís Barbosa dos Santos, representante do curso de Relações 8 

Internacionais, Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito, Prof. 9 

Dr. João Tristan Vargas, representante do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. Eduardo Tadeu Pereira, 10 

Professor Visitante da CaEC, Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia, representante docente. Os 11 

novos representantes Lilian Bispo de Oliveira, representante TAE, Elisa Thome Sena, 12 

representante do Eixo Multidisciplinar, Francielle Santo Pedro Simões, representante suplente do 13 

Eixo Multidisciplinar, Laura Calixto, representante suplente do curso de Ciências Contábeis, Tais 14 

Pasquotto Andreoli, representante docente, Douglas Mendosa, representante docente, Cláudia 15 

Terezinha Kniess, representante do curso de Administração, José Osvaldo De Sordi, representante 16 

suplente do curso de Administração e Nikoly Denise Nascimento de Moura, representante 17 

discente. Foram convidados: novos representantes Prof.ª Claudia Moraes proponente do 18 

Observatório Temático. Justificaram sua ausência: João Marcelino Subires, representante TAE e 19 

Carlos Eduardo Burgos Dias, representante TAE. O Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso dando boa 20 

vinda aos novos representantes da CAEC Osasco (mandato 2020-2022) que estão participando 21 

desta primeira reunião e iniciou os trabalhos que ocorreu da seguinte forma: O Prof. Celso. 22 

INFORMES: 1. Observatórios Institucionais e Temáticos – Estão em período de finalização do 23 

fomento que acontecerá em dezembro de 2020 e estão sendo apresentadas as devolutivas que 24 

atividades e materiais produzidos pelos membros dos observatórios. Até o momento não existe 25 
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previsão de verba para a prorrogação das bolsas. Até o momento temos previsão de bolsas para 26 

2021. No total a Unifesp tem 10 (dez) Observatórios Institucionais e 17 (dezessete) Observatórios 27 

Temáticos. Na EPPEN temos um Observatório Institucional coordenado pela Prof.ª Luciana Onusic 28 

e o Prof. Júlio Zorzenon. No momento está sendo construída uma memoria da EPPEN. 2. Bolsista 29 

de Comunicação para os Observatórios Institucionais – Está aberto um edital para um Bolsista 30 

de Comunicação para os Observatórios Institucionais. O edital está aberto com inscrições até 28 31 

de setembro 2020 para pós-graduandos com experiência na área de comunicação. 3. Uso do 32 

termo “voluntário” – Foi solicitado pela PROEC que nos projetos e Editais não seja mais utilizado 33 

o termo voluntariado, por uma questão de legislação. Então os termos que deverão ser utilizados 34 

serão “Bolsistas” (para os que serão remunerados) e “Extensionistas não remunerados” (para os 35 

que não serão remunerados). HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E EVENTOS: Ações de Extensão 36 

homologadas e aprovadas ad referendum: 1. Desigualdades urbanas na pandemia - Ciclo de 37 

Debates Direito e Pandemia (Alvaro Pereira), 2. 1º Encontro Brasileiro de Economia da Família e 38 

do Gênero (Solange Ledi Gonçalves), 3. Ambiente econômico pós-pandemia no Brasil (Diego Piece 39 

Mendonça), 4. Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil - Coisa julgada e motivação (Lia 40 

Carolina Batista Cintra), 5. Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil - Ônus da prova nas 41 

ações de responsabilidade médica (Lia Carolina Batista Cintra), 6. Encontros Brasil-Itália de Direito 42 

Processual Civil - Princípio nulla executio sine titulo (Lia Carolina Batista Cintra), 7. Histórias sem 43 

fim... que as pandemias nos contam (Brasil, 1918 e 2020) (Solange Led Gonçalaves), 8. Introdução 44 

ao JavaScript - Fundamentos e Aplicações (Beatriz Azevêdo), 9. Minicurso Economatica (Bolivar 45 

Godinho), 10. Mulheres e o mundo do trabalho: desafios da diversidade, igualdade e inclusão 46 

(Claudia Moraes), 11. Os Estados Unidos e as Relações Bilaterais: Cuba, México e Venezuela 47 

(Cristina Soreanu Pecequilo) e 12. Patrimônio em Papel: arquivos e bibliotecas como fontes de 48 

memória (Claudia Moraes). APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMA: 1. Projeto Caminhos 49 

Latino – Fabio Luís Barbosa dos Santos e Fabiana Dessotti – Prof. Fábio Luis fez uma breve 50 

apresentação de seu projeto que está vinculado ao Programa Realidade Latino Americana. O seu 51 

objetivo é produzir uma série de podcast chamada “Caminhos Latinos”, com 12 episódios, em 52 

parceria com o podcast Pulso Latino, que cria conteúdos gratuitos sobre América Latina desde 53 
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junho de 2019 e é formado por pesquisadores brasileiros da América Latina localizados na 54 

Universidade do México, na Universidade de Buenos Aires, na Universidade de São Paulo, entre 55 

outras. O podcast será veiculado gratuitamente pelos canais do Pulso Latino podcast entre 19 de 56 

setembro e 03 de dezembro de 2020. Cada episódio tratará de um país latino-americano, com 57 

uma parte histórica e uma entrevista. Os pareceristas, Samir e Fábio Alexandre, parabenizam pela 58 

iniciativa do projeto. Prof. Samir alertou para ausência de um vice-coordenador que é exigido 59 

pela PROEC e propõem que a atividade seja inserida como atividade de curricularização e sugere 60 

a inclusão de alunos de graduação. A proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a esta ata 61 

estão a proposta do projeto e os pareceres dos professores Samir Sayed  e Fabio Alexandre dos 62 

Santos. 2. Projeto América Central 2020 - Fabiana Dessotti e Fabio Luís Barbosa dos Santos – 63 

Prof. Fábio Luis fez uma breve apresentação do Projeto América Central 2020 que é um projeto 64 

de extensão que atua na fronteira entre a formação política e a academia e que possui três 65 

etapas: 1) a etapa de formação; 2) a etapa de viagem de pesquisa coletiva; e 3) a etapa de 66 

organização e difusão de resultados. O foco da sétima edição do projeto é a região da América 67 

Central, olhando mais especificamente para Nicarágua, Honduras e Guatemala. O Projeto está 68 

vinculado ao Programa Realidade Latino Americana que já é conhecido pela EPPEN. Os 69 

pareceristas, João Tristan e Eduardo Tadeu, parabenizam pela pelo histórico já consolidado do 70 

programa. Prof. Eduardo sugeriu a curricularização e também sugeriu que no retorno da viagem 71 

os resultados fossem apresentados em entidades das cidades de Osasco e região, e se colocou a 72 

disposição de ajudar no que for preciso. Prof. Tristan fez observações que constam no seu 73 

parecer, como algumas características de atividade de ensino e pesquisa e não extensão nas 74 

atividades propostas e sugere que os proponentes reflitam para tornar o projeto mais 75 

extensionista. A proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a esta ata estão a proposta do 76 

projeto e os pareceres dos professores Eduardo Tadeu e João Tristan. 3. Observatório da 77 

Democracia e dos Direitos - Claudia Moraes – Prof.ª Claudia Moraes fez a apresentação do 78 

Observatório que acontece em parceria com o campus Guarulhos. O Observatório pretende 79 

constituir-se enquanto um repositório produtor de informações, dados, narrativas, pesquisas 80 

qualitativas e quantitativas, além de ações extensionistas acerca dos temas que envolvem a 81 
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democracia no Brasil e nos demais países latino-americanos, abrangendo as seguintes áreas: 82 

Democracia, Direitos Humanos, Políticas Públicas, Cidadania. Organiza-se a partir de equipes 83 

intercampi na Unifesp, comprometendo-se com a produção e divulgação de conhecimento de 84 

referência em nível internacional. O compromisso central do Observatório materializa-se no 85 

fortalecimento da democracia no País, na defesa dos direitos humanos e na elaboração de 86 

políticas públicas socialmente referenciadas. O pareceristas Fabio Luís fez apontamentos que 87 

estão presentes em seu parecer onde diz que o observatório aglutina numerosas iniciativas em 88 

andamento de natureza diversa, e em sempre fica clara a articulação destes diferentes projetos 89 

entre si. Neste sentido, a proposta apresentada parece que referenda uma articulação desejada 90 

entre iniciativas que já foram aprovadas em outras instâncias (de extensão ou pesquisa), além de 91 

outras que se prevê implementar no futuro. Entendendo que a política de observatórios é nova e 92 

que a proposta apresenta os méritos enunciados acima, recomendo a aprovação, dando 93 

conhecimento aos proponentes das observações acima elencadas. O pareceristas Alexandre Hage 94 

não estava presente, então foi feita a leitura de seu parecer  que recomenda a aprovação “creio 95 

que o projeto que leva o nome da professora Cláudia Moraes é de 96 

grande envergadura e procura cumprir aquilo que é importante na vida acadêmica, 97 

poder ser incorporado por outras unidades universitárias e demais instituições afins. 98 

Investigações sobre democracia, seu significado e impasses são sempre bem-vindas e 99 

podem ampliar a compreensão do que vem a ser essa forma de governo que se confunde 100 

com a história ocidental. A redemocratização brasileira que, em parte, ascendeu com as eleições 101 

gerais de 1989 entra em situação de balanço crítico. Em outras palavras, é necessário debater a 102 

qualidade da democracia, de feição representativa que, certamente, passou a apresentar 103 

desgaste a partir de 2013. O que se esperar da democracia que, em principio, necessita 104 

de partidos políticos organizados? Como lidar com a perspectiva de democracia direta, 105 

ela teria lugar na atualidade? Como relacionar democracia com a qualidade das 106 

instituições nacionais? Estas são questões que penso serem pertinentes ao projeto 107 

trabalhado pela professora do campus Osasco. Portanto, penso que o projeto deve ser 108 

aprovado”. A proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a esta ata estão a proposta do 109 
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observatório e os pareceres dos professores Fabio Luis e Alexandre Hage. ORDEM DO DIA: 1. Boas 110 

vindas aos novos representantes – Prof. Celso deu as Boas Vindas aos Novos representantes da 111 

CAEC e fez uma breve recapitulação de toda trajetória da Extensão na EPPEN e o aumento de 112 

atividades que vem sendo realizadas como Programas, Projetos, Cursos, Eventos e os 113 

Observatórios Temático e Institucional. Prof. Celso fez um agradecimento as Secretárias da CAEC 114 

Tatiana Travassos e Patrícia Grechi que colaboraram muito para o crescimento da Extensão no 115 

campus Osasco, assim como todos os membros que participaram nesses últimos dois anos (2018-116 

2020). 2. Chapas para nova coordenação CAEC – Somente uma chapa foi apresentada a CAEC 117 

formada pelo Prof. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito e pela TAE 118 

Tatiana Travassos de Menezes. Foi aberta a inscrição de novas chapas, mas não aconteceram 119 

inscrições. Foram eleitos por unanimidade o Prof. Álvaro Pereira como coordenador e Tatiana 120 

Travassos como vice-coordenadora da CAEC Osasco. Os membros parabenizaram a coordenação 121 

da CAEC exercida pelo Prof. Celso. 3. Representantes da CaEC na CAEP - Comissão de Avaliação 122 

do Estágio Probatório - Biênio 2020-2022 – Devido a renovação dos membros da CAEC este ponto 123 

será discutido na nossa próxima reunião que acontecerá em outubro de 2020. Não havendo mais 124 

pontos de pauta a ser discutidos nesta reunião, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador 125 

da Câmara de Extensão e Cultura da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 126 

UNIFESP - Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu, Tatiana 127 

Travassos de Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será 128 

assinada pelo Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura e os demais membros da CaEC 129 

presentes à reunião. Osasco, vinte e dois de setembro de 2020. Ata aprovada em 26/01/2021 130 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 

Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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