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1

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E

2

CULTURA - EPPEN - CAMPUS OSASCO DA UNIVERSIDADE

3

FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2021

4
5

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte-um, nesta cidade de Osasco, à Rua

6

Angelica, 100, no Sala Virtual Googlemeet reuniram-se os senhores membros do

7

Câmara de Extensão e Cultura - Eppen - Campus Osasco da UNIFESP, sob a

8

presidência de Prof. Dr. Álvaro Luis dos Santos Pereira. Estiveram presentes os

9

membros: Prof. Dr. Álvaro Luis dos Santos Pereira (Representante de Direito), Profa.

10

Dra. Claudia Terezinha Kniess (Representante de Administração), Prof. Dr. Dan

11

Rodrigues Levy (Representante de Ciências Atuariais), Prof. Dr. Eduardo Tadeu

12

Pereira (Professor Visitante - CaEC Osasco), Profa. Dra. Elisa Thome Sena

13

(Representante do Eixo Multidisciplinar), Sra. Elissandra Oliveira da Mata

14

(Secretária), Prof. Dr. Fabio Alexandre dos Santos (Representante de Ciências

15

Econômicas), Profa. Dra. Laura Calixto (Representante de Ciências Contábeis

16

(suplente), Sra. Lilian Bispo de Oliveira (Representante Tae), Prof. Dr. Luis Claudio

17

Yamaoka (Representante Docente (suplente), Prof. Dr. Sandro Braz Silva

18

(Representante de Ciências Contábeis), Profa. Dra. Tais Pasquotto Andreoli

19

(Representante Docente), Sra. Tatiana Travassos de Menezes (Vice-coordenadora da

20

Câmara de Extensão e Cultura). Justificaram ausência e não foram substituídos: Prof.

21

Dr. Douglas Mendosa (Representante Docente), Prof. Dr. Fabio Luis Barbosa dos

22

Santos (Representante de Relações Internacionais). Não justificou ausência: Sr.

23

Leonardo Ramos da Silva (Representante Discente). Participaram da reunião como

24

convidados: Sr(a). Claudia Moraes de Souza, Sr(a). Samir Sayed. Tendo os senhores

25

conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo constatado quórum com 14

26

presentes. Álvaro Luis dos Santos Pereira iniciou a reunião ...

27

INFORMES: 1. Edital Pibex 2022: o coordenador informou que os representantes da

28

CaEC Osasco neste grupo montado para começar a discussão de avaliação são os

29

professores Dan Levy e Fabiana Dessotti. 2. Edital/Concurso em homenagem a

30

Paulo Freire: Foi informado que será um concurso de relatos de experiências

31

individuais ou coletivas por vídeo ou escrito que tenham como inspiração a obra e

32

trajetória do educador Paulo Freire. O concurso terá premiação. 3. IV Fórum

33

Curricularização da Extensão: o coordenador comentou que muitos dos membros

34

devem ter acompanhado o fórum que aconteceu no dia 14/04/2021 e aproveitou para
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35

informar que no dia 19/04/2021 acontecerá outro e pediu para que todos participem.

36

Sobre a Curricularização da Extensão, o coordenador aproveitou para informar que

37

houve uma reunião com a ProEC sobre a adaptação da Pasta Verde com o Siex, para

38

que se tenha uma interface entre um e outro. E que é importante ir reportando as

39

dificuldades que se tenha e que acredita que, por enquanto, ainda o processo será

40

manual. 4. Plano de Trabalho Parceria Ecofalante: trata-se de mostra de cinema

41

com programa voltado às universidades. O professor Álvaro informou que a Unifesp

42

está firmando parceria e que os filmes podem ser utilizados nas UCs (Unidades

43

Curriculares). Ele relatou também a sua experiência com a plataforma, que ainda não

44

tentou assistir a nenhum filme, mas que a solicitação e o cadastramento são bem

45

simples e que o catálogo é bem amplo. 5. Congresso Acadêmico 2021: O tema deste

46

ano será “Universidade e Ciência em Defesa da Vida” e contará com uma comissão de

47

Cultura dentro da comissão central do evento, que será formada por nomes indicados

48

pela comissão local do Congresso. O coordenador informou que o Congresso neste ano

49

vai acontecer de 21/06 a 25/06, que o envio dos resumos pode ser feito até 26/04 e o

50

de pôsteres até 10/05, e que as inscrições como participantes começam no dia 19/04.

51

O coordenador reforçou ser importante cadastrar as atividades e como participante,

52

ou seja, que os que irão apresentar trabalhos devem se cadastrar duas vezes (uma na

53

plataforma de inscrição dos trabalhos e outra para participação no Congresso), são

54

duas inscrições independentes. Pediu para que todos fiquem atentos, lembrando que

55

todos os projetos e programas que se beneficiem de bolsa têm que fazer apresentação

56

no Congresso na modalidade extensão. O professor Sandro pediu a palavra para

57

informar que a novidade deste ano no Congresso é que será possível a inscrição de

58

TCCs por parte dos alunos. Disse ainda que a comissão de cursos terá que escolher

59

apenas dois desses trabalhos. 6. Plano de Cultura da Unifesp: Foi informado que já

60

está disponível no site da ProEC o mapeamento das atividades culturais que foram

61

realizadas no ano de 2019 e que está sendo elaborado também o mapeamento

62

relacionado às atividades de 2020, então, quem quiser acompanhar, pode seguir o

63

esforço que a ProEC está fazendo sobre o mapeamento das atividades culturais. 7.

64

Comissão de Atividades Culturais da Coordenadoria de Cultura: Foi informado

65

sobre a organização de grupos nos campi para tocar em frente as atividades culturais.

66

O coordenador explicou que esses representantes estarão em diálogo com a ProEC

67

sobre as atividades culturais e que Tatiana Travassos está tocando essa frente na

68

CaEC Osasco. 8. Edital Observatório Temático: Foi informado que será aberto o
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69

edital, que o processo seletivo passado só contemplou quatro bolsas e que, agora, com

70

esse edital, será dado um prazo adicional para que os observatórios façam os

71

relatórios e possam pleitear bolsas novamente. 9. Depósito dos Relatórios: Foi

72

informado que os relatórios deverão ser depositados no Repositório Institucional. 10.

73

Orçamento: o coordenador informou que o cenário futuro que se apresenta das bolsas

74

é o de possível contingenciamento de recursos. As Bolsas Santander não são afetadas,

75

mas as demais bolsas podem ser afetadas, que é importante ficar atento a isso. 11.

76

Regimento ProEC: Foi informado que tramita projeto de reformulação do regimento

77

da ProEC e que uma minuta do novo regimento já foi enviada à CaEC. 12. Solicitação

78

de Tradutor/ Intérprete de libras: Foi informado durante a reunião que o serviço de

79

tradutor/intérprete de libras já está disponível e que todas as informações de como

80

fazer a solicitação já constam no site da CaEC. APROVAÇÃO DE ATA – O

81

coordenador apresentou a Ata de Março/2021, que foi aprovada por unanimidade.

82

HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E EVENTOS: Ações de extensão aprovadas e

83

homologadas ad referendum. Foram apresentados os seguintes eventos: 1) Declaração

84

de Imposto de Renda – Turmas 1 e 2; 2) Jornadas Rede LEIA 2021: “Chile e Argentina:

85

avanços políticos das lutas dos movimentos sociais na América Latina”; 3) The

86

Spatiality of Recent Crises in Brazil Based on the Regional Economic Resilience

87

Literature; 4) Simone de Beauvoir e a Revolução do Segundo Sexo; 5) Lazer e

88

Trabalho: Uma Análise da Desigualdade de Gênero no Uso do Tempo de Casais no

89

Brasil; 6) Oficina de Direito Antitruste; 7) Frantz Fanon: pela descolonização de corpos

90

e mentes e pela gênese de um novo humanismo; 8) Mulheres Conservadoras:

91

feminismos em disputa; 9) Pandemia: Experiências Internacionais de Combate à

92

Covid-19; 10) O Parlamento e as discussões sobre o emprego doméstico das Forças

93

Armadas no Brasil; e um curso: Imposto de Renda – Pessoa Física. Todos os eventos e

94

curso foram homologados. 1. ORDEM DO DIA: AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E

95

PROGRAMAS. 1. Projeto – Banco de Histórias da Democracia Brasileira – A

96

proposta é que se construa um banco de histórias que documente narrativas

97

audiovisuais e depoimentos de ativistas e militantes que atuaram no período da

98

transição democrática 1975-1988 no país, bem como de ativistas que atuam na luta

99

democrática nos dias atuais e, especificamente, no mais recente ciclo de protestos

100 2013-2018. O objetivo é contribuir para o debate sobre a presença autoritária na
101 política brasileira desde uma perspectiva histórico-estrutural, assim como aumentar a
102 visibilidade dos diversos ativismos e militâncias em um momento de intensa violência

Rua Angélica, n° 100 - Jd. das Flores - Osasco - SP - CEP: 06110-295
Telefone: (11) 3385-4136

3/5

UNIFESP Código de Segurança
30a9936a9223855eef1e3d266e0a15472e7091b5
Desenvolvimento DTI Sistema GESCON
16/12/2021 10:01:27

Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Câmara de Extensão e Cultura - Eppen - Campus Osasco

103 contra os lutadores pelos direitos humanos, entre outros. Proponentes: Profª Dra.
104 Cláudia Moraes de Souza e Profª Dra. Esther Solano Gallego. A professora Cláudia
105 Moraes apresentou o projeto, enfatizando que ele se liga ao Observatório da
106 Democracia, pois ele surgiu como um projeto de extensão a partir desse observatório.
107 E que o tema central do Banco de Histórias é a qualidade da democracia no Brasil, um
108 tema que transpassa disciplinas e que, por isso, dialoga também com a
109 curricularização. A ideia é produzir uma investigação que implique em entrevistas e
110 histórias orais para compor um grande Banco de História da Democracia no Brasil
111 desde 1975 até os dias atuais. Para que o diálogo seja feito com a sociedade, a
112 professora enfatizou a parceria com o Instituto Vladimir Herzog, com o qual produzirá
113 lives sobre o assunto, além de entrevistas. A partir do banco de história, a proponente
114 pretende também capacitar professores da rede pública. Pareceristas: Prof. Dr.
115 Eduardo Tadeu Pereira e Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos. A proposta foi
116 aprovada por unanimidade. Em anexo a esta ata, seguem a proposta do projeto e seus
117 respectivos pareceres. 2. Projeto – Discutindo os Grandes Livros de Educação
118 Financeira – Proponentes: Prof. Dr. Samir Sayed e Prof. Dr. Emerson Gomes dos
119 Santos. O projeto visa apresentar e discutir obras clássicas sobre educação financeira
120 com um público diverso e de diversas faixas etárias. Os objetivos são fazer uma
121 reflexão sobre os ensinamentos e propor uma aplicação prática na vida dos
122 participantes do projeto. O professor Samir apresentou o projeto enfatizando que ele
123 está ligado a uma UC, a de Finanças Pessoais, e que a sistemática é a seguinte:
124 durante a disciplina, os alunos vão ler quatro obras e que, a partir daí, serão marcadas
125 quatro sessões abertas ao público em que será feita uma breve apresentação dos
126 livros, após isso, será proposta uma atividade lúdica com os participantes para abordar
127 como as obras podem ajudá-los em suas questões financeiras. Parecerista: Prof. Dr.
128 Sandro Braz e Profª. Dra. Elisa Thomé Sena. A proposta foi aprovada por unanimidade.
129 Em anexo a esta ata, seguem a proposta do projeto e seus respectivos pareceres. 3.
130 Projeto – Criação de Indicador de Atividade Econômica da Cidade de Osasco –
131 O objetivo deste projeto é construir um indicador mensal da atividade econômica da
132 Cidade de Osasco a partir das séries mensais já disponíveis publicamente e com a
133 possibilidade de fornecimento de séries que não são públicas pela prefeitura de
134 Osasco. O uso de indicadores é importante para compreender as flutuações
135 econômicas e, com isso, formular e reavaliar políticas públicas, assim como é útil para
136 o planejamento do setor privado. Proponente: Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça. O
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137 proponente não pôde participar da reunião, justificando a sua ausência, mas enviou
138 um vídeo explicando o projeto, que foi exibido durante a reunião. Pareceristas: Prof.
139 Dr. Dan Levy e Profª Dra. Taís Pasquotto Andreolli. Devido à ausência de vice140 coordenador no projeto, os membros da CaEC deliberaram pela aprovação do projeto,
141 desde que o adeque indicando um vice-coordenador ao projeto. Uma vez atendida essa
142 formalidade, o professor Álvaro poderia encaminhar o projeto diretamente para a
143 ProEC. O Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura – CaEC – da EPPEN – Escola
144 Paulista de Políticas, Economias e Negócios, Unifesp – Campus Osasco, Prof. Dr.
145 Álvaro Luís dos Santos Pereira, concluiu os trabalhos, agradeceu a presença de todos
146 e deu a reunião por encerrada. Nada mais havendo a tratar, para constar, eu,
147 Elissandra Oliveira da Mata, secretária, lavrei a presente ata que, após aprovada, será
148 assinada por mim e pelo Srº Presidente. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA
149 MENSAL DO DIA 13 de Maio de 2021.
150
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Prof. Dr. Álvaro Luis dos Santos Pereira
Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura
Presidente da Câmara de Extensão e Cultura - Eppen - Campus Osasco
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Elissandra Oliveira da Mata
Secretária da Câmara de Extensão e Cultura - Eppen - Campus Osasco
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