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 REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP 1 
CAMPUS OSASCO, em 16.10.2015  2 

Ao décimo sexto dia do mês de outubro de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, no Auditório da instituição, andar térreo, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 
das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Cíntia 6 
Möller Araújo, representante do curso de Administração, o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, 7 
representante do curso de Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do 8 

curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de 9 
Ciências Econômicas e Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs. Justificaram a ausência: 10 

o Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 11 
representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 12 

Contábeis, a Profa. Dra. Laura Calixto, representante docente, a Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, 13 
representante do Eixo Comum e Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs, que estava 14 

em férias. Estiveram ausentes: Bruna Gil, representante discente, Juliana Marques Kawamoto, 15 
representante discente e Maria Amélia J. Corá, representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. 16 
Cíntia Möller presidiu a reunião. Ela iniciou a reunião, saudando os presentes e solicitando aos 17 

membros para iniciar pelo ponto 3 da Ordem do Dia, Apresentação da UAB, pois o professor 18 
responsável pela apresentação, Prof. Ricardo Bueno, havia sido convidado a participar da reunião, 19 

apenas para sua apresentação. Havendo o consentimento de todos, a Profa. Cíntia passou a palavra 20 
ao Prof. Ricardo Bueno, que iniciou agradecendo a Câmara de Extensão pela oportunidade de 21 

compartilhar informações dos cursos da UAB. Estes tiveram início em 2012, quando a UAB ainda 22 
fazia chamadas anuais. Ele informou que os docentes do campus se reuniram e fizeram o Edital, 23 

além disso, todos os docentes que tivessem interesse foram convidados a ingressar no programa. Os 24 
cursos de especialização do campus Osasco são: Gestão Pública e Gestão Pública Municipal. Ele 25 
informou que atualmente o campus São Paulo possui um curso de Gestão em Saúde. Ele informou 26 

que a seleção dos alunos é por meio de Edital público online. Um pré-requisito dos candidatos é ter 27 
vínculo com o setor público. Já foram inscritos mais de 1000 (mil) alunos, dos quais 750 já estão 28 

em fase de TCC. As aulas são via ambiente moodle (aulas EAD) e as provas são presenciais. Os 29 
professores são responsáveis por organizar a disciplina e as avaliações e os tutores para mediar e 30 
atuar como facilitadores entre os alunos e professores. Alguns professores não haviam se cadastrado 31 

em um primeiro momento, mas puderam se inscrever posteriormente. O material do curso é enviado 32 
pela CAPES, podendo ser alterado em até 20% do total. Para 2017 há previsão que haja entre 2.000 33 

a 2.500 alunos em curso. Ao término do curso o aluno faz jus ao título de especialista, o que, em 34 
geral, traz benefícios para progressão na carreira no serviço público. Não havendo mais colocações, 35 

a Profa. Cíntia agradeceu a presença e a apresentação do Prof. Ricardo Bueno. O Prof. Júlio pediu a 36 
palavra para informar que na reunião anterior da Câmara de Extensão fora apresentada uma 37 
solicitação de aprovação do curso de especialização em Gestão da Educação Pública e ele fora o 38 
parecerista da solicitação. Após analisar os documentos apresentados pela coordenação do curso, 39 
ele, enquanto parecerista, havia aprovado o mérito do curso, entretanto havia solicitado que o 40 

Projeto Pedagógico do mesmo fosse reformulado. Portanto, naquele momento, considerando que a 41 
coordenação do curso havia entregue o Projeto Pedagógico, conforme solicitado, ele oficializava a 42 

aprovação do curso Especialização em Gestão da Educação Pública. O Prof. Ricardo Bueno 43 
agradeceu a oportunidade e destacou a importância da participação da Profa. Gabriela de Brelàz na 44 
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equipe da UAB. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou aos informes, iniciando com o 45 

1- Relato da Reunião devolutiva do Projeto de Extensão sobre Orçamento Participativo para 46 
gestores e componentes do Orçamento Participativo (OP) de Osasco. Coordenaram este projeto 47 

os professores Cíntia Möller e Prof. Júlio Zorzenon. A Profa. Cíntia descreveu como se dera todo o 48 
processo do projeto de OP, durante o qual houve diversas reuniões e que, naquele momento, ela 49 
apresentava um relatório sobre o projeto. Prof. Júlio acrescentou que o projeto enfrentara 50 
dificuldades de aplicação e desenvolvimento, pois mesmo na Prefeitura de Osasco havia 51 
divergências sobre o assunto. Em seguida, a Profa. Cíntia passou ao informe 2- Semana de Arte e 52 

Cultura na Unifesp – dizendo que havia uma verba destinada à cultura a ser utilizada ainda neste 53 

ano e, portanto, a Coordenação de Cultura da PROEX estava organizando essa semana de arte e 54 

cultura. O objetivo era que toda a comunidade acadêmica, docentes, discentes e técnicos 55 
administrativos, participassem mostrando sua arte.  Uma programação prévia estava disponível no 56 
site da Unifesp, mas a representante do campus Osasco, a aluna Mayra Schatzer, havia contatado a 57 
secretária da extensão e a direção do campus, no sentido de organizar mais atividades e 58 

apresentações. Encerrados os informes, a Profa. Cíntia passou ao Expediente, que era a aprovação 59 
das atas das reuniões da Câmara de Extensão, realizadas em: 16/09/2014, 08/10/2014, 12/11/2014, 60 
23/02/2015, 18/03/2015, 29/04/2015, 28/05/2015 e 23/06/2015. Como muitos membros não 61 

estavam presentes, optou-se por considerar as atas aprovadas e à disposição para assinatura na 62 
secretaria de extensão. Caso algum membro tivesse qualquer discordância, ele deveria informar a 63 

secretária e a coordenadora da Câmara para ajustes, do contrário estariam todas aprovadas. Em 64 
continuidade, a Profa. Cíntia passou à Ordem do Dia: 1- Regimento PROEX: a Profa. Cíntia 65 
iniciou sugerindo que o regimento fosse lido e sugestões e/ou contribuições fossem apresentadas. O 66 

Prof. Júlio, contudo, sugeriu que fosse aberto um período de “consulta pública” para que os 67 

membros da Câmara se manifestassem, possivelmente até o dia 25 de outubro. Sendo assim, em 26 68 
de outubro seria marcada uma reunião extraordinária da Câmara para deliberações sobre propostas 69 
de alterações no Regimento PROEX que fossem apresentadas neste período. Ele ainda destacou que 70 

as cargas horárias (CH) dos cursos de especialização estavam inadequadas e deveriam ser 71 
corrigidas. A representante TAE, Rosângela, questionou se, de acordo com o Regimento PROEX, os 72 

técnicos administrativos em educação poderiam ser coordenadores de ações de extensão, ao que lhe 73 
foi respondido que não havia nenhum impedimento, de acordo com o regimento. Após as 74 
colocações apresentadas, ficou decidido que o Regimento PROEX ficaria sob consulta pública 75 

no período de 17 a 25 de outubro e que no dia 26 de outubro haveria uma reunião 76 
extraordinária apenas para tratar deste assunto. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia 77 

passou ao ponto 3 – Texto sobre extensão: passando a palavra ao Prof. Júlio, que apresentaria o 78 
texto. Ele destacou que seria interessante deixar a leitura e discussão do texto para outra 79 
oportunidade, para que houvesse mais membros presentes na discussão e com mais tempo para tal. 80 

Ainda tratando do assunto, a Profa. Fabiana sugeriu que os membros fizessem uma leitura detalhada 81 
do texto, para que, inclusive, os ajudasse a opinar sobre o Regimento PROEX. Passando ao ponto 82 

4- Aprovação de Atividade de Extensão – A contribuição da universidade na geração de 83 
conhecimento e propriedade intelectual no Brasil, coordenado pela Profa. Pollyana de Carvalho 84 

Varrichio, a Profa. Cíntia apresentou os documentos da solicitação, a qual foi aprovada por 85 
unanimidade. Após todos os pontos da ordem do dia terem sido tratados, a Profa. Cíntia relembrou 86 
aos membros que em 16 de dezembro esta CAEX receberia a visita da Pró-Reitora de Extensão, 87 
para uma conversa sobre a Extensão universitária. Ela comunicou também aos membros que, em 22 88 
de outubro, haveria uma reunião extraordinária do COEX para tratar, entre outros assuntos, do PDI. 89 
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Desta maneira, ela solicitava aos membros desta CAEX que apresentassem suas contribuições e 90 
sugestões sobre a Câmara de Extensão de Osasco. Não havendo mais considerações, a reunião foi 91 
encerrada às 16h10. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de 92 

Extensão, lavrei esta ata. 93 

Osasco, 16 de outubro de 2015. 94 

___________________________________________ 95 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 96 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 97 

___________________________________________ 98 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho  99 

Representante do curso de Ciências Atuariais 100 

___________________________________________ 101 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  102 

Representante do curso de Relações Internacionais 103 

___________________________________________ 104 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  105 

Representante do curso de Ciências Econômicas  106 

___________________________________________ 107 

Rosângela da Silva Rocha  108 

Representante dos TAEs  109 
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____________________________________________ 110 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 111 

Secretária da Câmara de Extensão 112 


