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Universidade Federal de São Paulo
Campus Osasco
Câmara de Extensão e Cultura

1ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2021
26 de janeiro de 2021 – Horário: 9h
Reunião Virtual – Google Meeting
1

Ao vigésimo sexto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se,

2

virtualmente, a Primeira Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte um da Câmara de

3

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

4

Unifesp – Campus Osasco, sob coordenação do Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira.

5

Estiveram presentes os membros: Tatiana Travassos de Menezes, vice-coordenadora da CaEC

6

Osasco; Prof.ª Dra. Cláudia Terezinha Kniess, representante do curso de Administração; Prof.

7

Dr. José Osvaldo De Sordi, representante suplente do curso de Administração; Prof. Dr. Diogo

8

de Prince Mendonça, representante suplente do curso de Ciências Econômicas; Prof.ª Dra.

9

Elisa Thomé Sena, representante do Eixo Multidisciplinar; Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos

10

Santos, representante do curso de Relações Internacionais; Prof. Dr. Luis Cláudio Yamaoka,

11

representante suplente docente. Foram convidados: Prof.ª Joana da Silva Barros. Justificaram

12

sua ausência: Prof. Dr. Dan Levy, representante do curso Ciências Atuariais; Prof. Dr. Fábio

13

Alexandre dos Santos, representante do curso Ciências Econômicas; Prof.ª Dra. Taís Pasquotto

14

Andreolli, representante docente; Prof. Dr. Douglas Mendosa, representante docente; Prof.

15

Ms. Sandro Braz Silva, representante de Ciências Contábeis; Nikoly Denise Nascimento de

16

Moura, representante dos Discentes, e Lilian Bispo de Oliveira, representante dos TAEs. O

17

coordenador Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira iniciou a reunião que ocorreu da

18

seguinte forma: INFORMES: 1. Convite - Grupo de Acompanhamento/Apoio/Trabalho para

19

rever o SIEX da Unifesp – Foi feito o convite para que as CaECs participem do processo de

20

mudança do SIEX. As indicações dos representantes da CaEC deverão ser feitas até o dia

21

05/02/2021. Aceitaram a indicação o Prof. Dr. Luis Cláudio Yamaoka e a vice-coordenadora da

22

CaEC Tatiana Travassos de Menezes. 2. UAPI - Universidade Aberta para as Pessoas Idosas.

23

Foi feito o convite para que os interessados participem da iniciativa, coordenada pelo Prof.
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24

Celso Yokomiso, que ainda está em processo embrionário, mas que já conta com a

25

participação de alunos do cursinho Helena Pignatari.

26

Georreferenciamento das ações extensionistas - Apresentação no COEC do trabalho de

27

georreferenciamento

28

georreferenciamento das ações de extensão. Projeto que já está em andamento e pode ser

29

visto em https://nucleomapascosteiros.unifesp.br/resultados. Em breve os dados estarão

30

disponíveis no site da Proec. Link do Georreferenciamento dos Projetos e Programas

31

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1lwOFMLAFR6sP48Fn1XMaJjGgymiLT&ll=

32

-13.912651295575689%2C-53.611691665963235&z=5. Futuramente serão inseridas novas

33

ações com observatórios, Cursos Lato sensu, eventos. A proposta é colocar no mapa os

34

projetos que a Unifesp promove. O foco é saber o local onde a ação está acontecendo, o local

35

do estudo, e não onde o pesquisador está. 4. Editais PROEC. Diante de verba remanescente

36

informada pelo MEC no fim do ano passado, editais foram retificados, possibilitando a

37

prorrogação com os bolsistas do PiBex e os de comunicação. No Observatório Institucional, foi

38

possível renovar as bolsas que estavam em andamento de 2020 e também da bolsista de

39

comunicação. 5. Política de Comunicação. A vice-coordenadora Tatiana informa que foram

40

retomadas as tratativas com a Reitoria, a da Câmara Técnica de Comunicação, e faz o convite

41

para que os interessados em compor o Comitê Local de Comunicação, que ajudará na

42

construção da Política de Comunicação, entre em contato com ela. ORDEM DO DIA –

43

1. CALENDÁRIO DE REUNIÕES. Foi sugerida alteração do calendário das reuniões para que

44

elas sejam realizadas todas as primeiras quintas-feiras do mês, para que não haja coincidência

45

com outras reuniões. A alteração foi aprovada por todos os presentes e ficou acertado que o

46

novo calendário será encaminhado por e-mail. APROVAÇÃO DE ATAS. O coordenador

47

apresentou aos presentes as seguintes atas: Ata de Maio/2020, Ata de Setembro/2020 e Ata

48

de Dezembro/2020. Todas foram aceitas e aprovadas. HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E

49

EVENTOS: Ações de Extensão homologadas e aprovadas ad referendum: Foram apresentados

50

quatro cursos e três eventos. Os cursos são: Design Thinking Aplicado a Gestão; e Design

do

Prof.

Gilberto

Peçanha

3. Apresentação do trabalho de

(Baixada

Santista)

sobre

o
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51

Thinking Aplicado a Gestão turmas 2, 3 e 4; e os eventos são: O Pensamento de Mary

52

Wollstonecraft; O Pensamento de Harriet Taylor; e Discussão de Lógicas Criativas para o

53

Desenvolvimento de Produtos e Serviços: Além da Abordagem Praticada pelas Grandes

54

Organizações. Todos os cursos e eventos foram aprovados. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E

55

PROGRAMAS. 1. Projeto - A Cooperação Sul-Sul e o Compartilhamento de Conhecimento: o

56

escritório da ONU para a Cooperação Sul-Sul e a difusão de ações de combate à COVID-19 -

57

Proponente Prof.ª Dra. Juliana Jerônimo Costa. O projeto visa discutir a importância da

58

cooperação dos países do Sul e analisar a atuação do Escritório da ONU para a Cooperação

59

Sul-Sul na difusão de ações de apoio ao combate à Covid-19. Foram pareceristas a Prof.ª Dra.

60

Cláudia Terezinha Kniess e o Prof. Dr. Douglas Mendosa (parecer encaminhado para CaEC e

61

lido no momento da reunião devido à ausência do parecerista). Em seguida, foram abertas a

62

discussão e votação na qual foi solicitada por todos os presentes uma readequação do projeto

63

no que tange evidenciar a atividade extensionista dele e sugerido que a proponente participe

64

da próxima reunião do CaEC para que isso fosse feito. Em anexo a esta ata, estão a proposta

65

do projeto e os pareceres da Profª Dra. Cláudia Terezinha Kniess e o Prof. Dr. Douglas

66

Mendosa. 2. Projeto - A Cooperação Técnica do Brasil com o Continente Africano: a difusão

67

de políticas públicas (2003-2018) - Proponente Prof.ª Dra. Juliana Jerônimo Costa. O projeto

68

visa, por meio do Laboratório de Políticas Públicas (LABOPPI) da Unifesp, realizar um

69

levantamento dos projetos de cooperação técnica do Brasil com os países do continente

70

africano no período, visando compreender a evolução da política externa em diferentes

71

governos e sua ligação com as estratégias de cooperação internacional, assim como a difusão

72

de políticas públicas brasileiras no plano internacional. Com isso, objetiva-se fornecer à

73

comunidade conhecimento sobre políticas públicas bem-sucedidas no plano internacional. Os

74

pareceristas foram a Prof.ª Dra. Taís Pasquotto Andreolli e o Prof. Ms. Sandro Braz Silva. Na

75

sequência, foram abertas as discussões, na qual ficou assentado por todos os presentes que o

76

encaminhamento deveria ser o mesmo dado ao projeto anterior, qual seja, foi solicitada uma

77

readequação do projeto no que tange evidenciar a atividade extensionista dele e sugerido que
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78

a proponente participe da próxima reunião do CaEC, abrindo espaço para que explique mais

79

sobre o projeto, pedindo esclarecimentos e receba feedback das razões pelas quais a Câmara

80

ficou em dúvida, se há uma dimensão extensionista da proposta e deixar claro o que está

81

sendo cobrado para a sua aprovação. Em anexo a esta ata, estão a proposta do projeto e os

82

pareceres da a Profª Dra. Taís Pasquotto Andreolli e o Prof. Ms. Sandro Braz Silva. 3.

83

Programa - Laboratório para a Promoção da Extensão Universitária (LabEx) – Proponente

84

Prof.ª Dra. Cláudia Terezinha Kniess - A proposta coordenada pela e pelo Prof. Dr. Emerson

85

Gomes dos Santos foi reapresentada na forma de programa, deixando evidenciado o vínculo

86

às iniciativas de ações concretas de extensão, atendendo ao pedido de readequação

87

solicitado nos pareceres anteriores. A proposta apresentada como programa objetiva

88

contribuir para curricularização da Extensão Universitária no curso de graduação em

89

Administração da EPPEN/Unifesp, associando-se a algumas ações de extensão já existentes

90

vinculadas ao Departamento de Administração e visando promover novas ações que tragam

91

benefícios para sociedade e contribuam para a formação dos alunos envolvidos. O objetivo é

92

contribuir com a curricularização que será implementada como piloto no semestre 2021/1. A

93

proposta foi aprovada por unanimidade. Em anexo a esta ata, estão a proposta do programa

94

e os pareceres do Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira e do Prof. Dr. Dan Levy. 4. Projeto -

95

Políticas de Segurança e Violência de Estado: relatos de luta e imagens de resistências das

96

mães da Chacina de Osasco (2012-2022) – Proponente Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Jr.

97

O projeto foi apresentado pela Profª Dra. Joana da Silva Barros que enfatizou como objetivos

98

a coleta de informações e formação de acervo sobre essa chacina, assim como um trabalho

99

conjunto com as mães das crianças e adolescentes vítimas desses assassinatos, produzindo

100

um registro sobre a luta dessas mulheres por memória, reparação e justiça. Trata-se de uma

101

proposta de projeto de extensão conjunto entre dois espaços da universidade: fomento de

102

atividades tanto de pesquisa e ensino, como também espaço de extensão. Dupla

103

coordenação: Lasintec e o SEMURB. A ideia é observar, discutir os dados, pensar a partir da

104

chacina Osasco-Barueri. A proposta é trabalhar em conjunto com essas mães que já têm uma
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105

série de ações que elas estão fazendo e, a partir desse convívio, dessa conversa com esse

106

grupo organizado, por um lado, fazer um processo de formação em alguns temas e questões

107

que são importantes tanto para o Lasintec e SEMURB, como segurança, violência policial e

108

estatal, e, por outro, fazer também com que essa formação gere produtos e possibilidade de

109

intervenções nas situações concretas e reais em que essas mães estão inseridas. Outro

110

objetivo é que o acervo produzido a partir dessas histórias de vida, história oral e entrevista

111

em profundidade possa servir para um momento de reflexão tanto para essas pessoas quanto

112

os alunos envolvidos nesta pesquisação, ação de extensão combinada com a produção de

113

conhecimento e de informações. A ideia é que gere um acervo que possa ser publicizado em

114

instrumentos de pesquisas de arquivos. Site com grande banco de dados onde seriam

115

depositados esse acervo e essa memória. Em síntese, a ideia é: a produção do acervo, do

116

material vindo da reflexão das próprias mães, e espaço de reflexão para os alunos da Unifesp

117

e novos pesquisadores que possam consultar esse acervo. Resultados esperados: acervo de

118

história oral, oficinas formativas sobre política de segurança pública no território de Osasco,

119

arquivo multimídia público saído dessas rodas de conversas e do acervo de história de vida e

120

oral, e dois eventos sobre a chacina ao longo do tempo e um evento maior sobre violência de

121

Estado e democracia no Brasil hoje. Esse é um projeto. O Lasintec pode vir a ser um programa

122

ao qual esse projeto seria incorporado. Após a apresentação, o projeto foi encaminhado para

123

votação. A proposta foi aprovada por unanimidade. Em anexo a esta ata, esta a proposta do

124

programa. O Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura – CaEC – da EPPEN – Escola

125

Paulista de Políticas, Economias e Negócios, Unifesp – Campus Osasco, Prof. Dr. Álvaro Luís

126

dos Santos Pereira, concluiu os trabalhos, agradeceu a presença de todos e deu a reunião por

127

encerrada. Eu, Elissandra Oliveira, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que,

128

depois de aprovada, será assinada pelo Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura e pelos

129

demais membros da CaEC presentes à reunião. Osasco, vinte e seis de janeiro de 2021. Ata

130

aprovada em 11/02/2021.
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