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3ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2021 

11 de março de 2021 – Horário: 9h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

Ao décimo primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, às nove horas, realizou-se, 1 

virtualmente, a Terceira Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte um da Câmara de 2 

Extensão e Cultura – CaEC, da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 3 

Unifesp – Campus Osasco, sob coordenação do Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira. 4 

Estiveram presentes os membros: Tatiana Travassos de Menezes, vice-coordenadora da CaEC 5 

Osasco; Profª. Dra.  Cláudia Terezinha Kniess, representante do curso de Administração; Prof. 6 

Dr. Dan Levy, representante de Ciências Atuariais; Prof. Dr. Douglas Mendosa, representante 7 

Docente; Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante do curso de Relações 8 

Internacionais; Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, representante de Ciências Econômicas; 9 

Prof. Dr. José Osvaldo De Sordi, representante suplente do curso de Administração; Profª Dra. 10 

Laura Calixto, representante suplente de Ciências Contábeis; Prof. Dr. Raphael de Oliveira 11 

Garcia, representante suplente de Ciências Atuariais; Profª Dra. Taís Pasquotto Andreolli, 12 

representante Docente; Lilian Bispo de Oliveira, representante TAE. Foram convidados: Profª 13 

Dra. Regiane Nitsch Bressan e Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles. Justificaram sua ausência: 14 

Profª. Dra. Elisa Thomé Sena, representante do Eixo Multidisciplinar; e Profª. Dra. Francielle 15 

Santo Pedro Simões, representante suplente do Eixo Multidisciplinar. O coordenador Prof. Dr. 16 

Álvaro Luís dos Santos Pereira iniciou a reunião que ocorreu da seguinte forma: INFORMES: 1. 17 

Plano de Cultura da Unifesp: o coordenador informou que, em breve, a coordenadoria, 18 

juntamente com a CaEC, vai iniciar as atividades do plano. O plano já foi encaminhado aos 19 

membros e conta com ações de curto, médio e longo prazos, correspondendo a 6 meses, 1 20 

ano e 2 anos, respectivamente. Foi informado na reunião que algumas ações mais ligadas à 21 

cultura já estão sendo pensadas por alguns membros. A ideia é que todos os membros leiam 22 

o plano e, na próxima reunião, seja ponto de pauta uma discussão mais aprofundada do que a 23 

CaEC possa realizar e incentivar a cultura.  2. Grupo de Acompanhamento CaEC – Melhorias 24 

no Sistema de Cursos e Eventos: trata-se da reformulação do SIEX.  O coordenador informou 25 

que as discussões do grupo de trabalho de reformulação do SIEX visam modificar e melhorar a 26 

sistemática de cadastro de cursos e eventos e facilitar os trâmites associados à 27 

curricularização. As discussões iniciam-se sobre melhorias na parte de cursos e eventos, e, 28 

num segundo momento, se estenderão para a parte de projetos. 3. Homenagem a Paulo 29 

Freire: trata-se da abertura de editais referentes às atividades em homenagem ao educador, 30 

para marcar o seu centenário. São ações que estão sendo organizadas na Unifesp em 31 

homenagem aos cem anos de Paulo Freire. Em breve, informou o coordenador, vão ser 32 

lançados alguns editais que vão abrir linhas de financiamento para atividades de extensão, 33 

pesquisa e monitoria que tenham relação com o tema, ou seja, conteúdos que dialoguem 34 
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com os cem anos de Paulo Freire. 4. Ata Política Institucional de Internacionalização: reunião 35 

Extraordinária do Conselho Único (ProEC, ProGrad e ProPGPg) de 04/02/2021. A vice-36 

coordenadora, Tatiana, informou que nessa reunião, foi discutida a política de 37 

internacionalização da Unifesp, e o grande foco foi sobre a estrutura que se precisa ter para 38 

tocar à frente a internacionalização. Constatou-se que não há estrutura de recursos humanos 39 

disponível para isso. É um déficit que se tem. E também foram discutidas as diretrizes de 40 

como agir. A ata foi encaminhada para todos os membros para tomarem conhecimento. Foi 41 

mencionada também a Cátedra de Direitos Humanos como tendo um perfil extensionista 42 

muito forte na área de direitos humanos e acredita-se que seja uma das CaECs que mais irão 43 

ter interação com esse projeto.  5. Prorrogação do Cronograma do Edital de Revitalização – 44 

03/02/2020: Foi informado que os prazos previstos inicialmente no edital foram prorrogados. 45 

O prazo de início de execução das obras, que são basicamente ações que exigem a presença 46 

física, foi prorrogado por conta da pandemia. O prazo de entrega, que estava previsto para o 47 

dia 27 de abril, ou seja, de finalização de obras, foi adiado para 17/05/2021. As ações 48 

contempladas nesse edital sofreram essa modificação de prazo. 6. Homologação de 49 

Observatórios Temáticos: foi informado que o Observatório Brasileiro de Defesa e Forças 50 

Armadas (Osasco) foi homologado e que já pode entrar em atividade. 7. Alteração da 51 

Resolução 139 sob nº 192 (curricularização). Essa resolução regulamenta os prazos para 52 

curricularização da extensão. O coordenador informou que houve a aprovação da Resolução 53 

192 que alterou parcialmente a 139. A alteração mais significativa é a mudança dos prazos 54 

para a incorporação das mudanças associadas à curricularização aos PPCs dos cursos e a 55 

entrada em atividade efetivamente dos cursos reformulados com a curricularização. 8. 56 

Resultado do Edital do Pibex: o coordenador informa que três dos pedidos da CaEC Osasco 57 

foram aprovados. Ou seja, de seis projetos pedidos pelo campus Osasco, três tiveram as 58 

bolsas aprovadas.  1. ORDEM DO DIA: AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS. 1. 59 

Projeto - Observatório de Regionalismo – O objetivo deste observatório é compreender as 60 

motivações e os determinantes da política externa dos Estados e dos processos de 61 

regionalismo e multilateralismo. Para tanto, irá acompanhar e analisar os impactos 62 

multidimensionais (econômicos, políticos, sociais, entre outros) da integração regional, ou 63 

seja, um monitoramento de políticas públicas de integração regional. Proponentes:  Profª Dra. 64 

Regiane Nitsch Bressan e Prof. Dr. Marcus Maurer de Salles. O prof. Marcus iniciou a 65 

apresentação sobre projeto, contextualizando sua parte contemporânea, em seguida, a 66 

professora Regiane explicou o surgimento do observatório, sua consolidação e seu processo 67 

de construção e a ideia de institucionalizá-lo como observatório temático.  Pareceristas: Profª. 68 

Dra.  Cláudia Terezinha Kniess e Prof. Dr. Douglas Mendosa. A proposta foi aprovada por 69 

unanimidade. Em anexo a esta ata, seguem a proposta do projeto e seus respectivos 70 

pareceres. APROVAÇÃO DE ATA – O coordenador apresentou a Ata de Fevereiro/2021, que 71 

foi aprovada por unanimidade. HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E EVENTOS: Ações de extensão 72 

aprovadas e homologadas ad referendum. Foram apresentados os seguintes eventos: 1) 73 

Direito Unifesp de Portas Abertas; 2) Sessão Solene de Comemoração dos 10 Anos da EPPEN – 74 
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Unifesp Campus Osasco; 3) Redes Sociais e o Desempenho de Instituições e Pessoas; 4) 3ª 75 

Semana da Mulher da EPPEN: Mulheres (In)visibilizadas; 5) Lélia Gonzalez: por um feminismo 76 

afro latino-americano; 6) Políticas de Saúde e Desigualdade; 7) Nancy Fraser: Teoria Crítica e 77 

Feminismo; 8) Marketing de Relacionamento: uma perspectiva mandatória. Todos os eventos 78 

foram homologados. O Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura – CaEC – da EPPEN – 79 

Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, Unifesp – Campus Osasco, Prof. Dr. Álvaro 80 

Luís dos Santos Pereira, concluiu os trabalhos, agradeceu a presença de todos e deu a reunião 81 

por encerrada. Eu, Elissandra Oliveira, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, 82 

depois de aprovada, será assinada pelo Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura e pelos 83 

demais membros da CaEC presentes à reunião. Osasco, onze de março de 2021. Ata aprovada 84 

em 15/04/2021. 85 
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