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4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 31.05.2016  2 

Ao trigésimo primeiro dia do mês de maio de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e vinte 3 

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

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais, o Prof. Dr. 9 
Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 10 

representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 11 
Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, 12 

Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum, Elisângela Bardi da Fonseca, 13 
representante dos TAEs e Bruno Mancini, representante da comunidade de Osasco. Estiveram 14 

ausentes: Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs, Bruna Gil, representante discente e 15 
Juliana Marques Kawamoto, representante discente. A Profa. Cíntia Möller presidiu a reunião. Ela 16 
saudou os presentes e agradeceu a presença de todos. Iniciou apresentando o novo membro da 17 

CAEC, Sr. Bruno Mancini, que além de ser aluno do mestrado profissional do campus Osasco, 18 
também era Diretor do Departamento de Planejamento Estratégico da Prefeitura Municipal de 19 

Osasco; portanto seria o membro representante da comunidade de Osasco. Com a palavra, Sr. Bruno 20 
Mancini agradeceu o convite e declarou sua satisfação em poder fazer parte do colegiado da 21 

Unifesp, considerando a amigável parceria entre a instituição com a Prefeitura. Aproveitou a 22 
oportunidade para enfatizar que fora representante do movimento estudantil durante o período de 23 

sua graduação, fato que o aproximara da extensão. Novamente com a palavra, a Profa. Cíntia 24 
solicitou inverter a pauta, iniciando com o ponto 5) Análise de Projetos/Programas – Editais 25 
PIBEX, considerando a relevância  e a urgência do ponto. Ela destacou ainda que apenas os 26 

programas/projetos pré-cadastrados e em andamento poderiam se inscrever no Edital PIBEX. A 27 
Profa. Gabriela apresentou um questionamento relativo à impossibilidade de submeter novos 28 

programas/projetos no Edital PIBEX. Ela demonstrou insatisfação com o fato de alguns colegas 29 
docentes que poderiam ter interesse em cadastrar propostas, não poderem fazê-lo, pelo fato de ainda 30 
não possuírem propostas em andamento. Por outro lado, a Profa. Liége compartilhou de sua 31 

dificuldade em realizar os cadastros de projetos no SIEX, mesmo quando esses já faziam parte de 32 
programas cadastrados. Ela mencionou que o sistema (SIEX) e suas terminologias não eram claros 33 

e causavam confusão durante o processo de cadastramento. Nesse momento, a Profa. Cíntia sugeriu 34 
verificar a possibilidade de agendar uma reunião com a Pró-Reitora de Extensão, Profa. Florianita, 35 

com o objetivo de esclarecer dúvidas sobre os cadastramentos no sistema, editais e pedidos de 36 
bolsas, além de oferecer sugestões a esse respeito. Voltando à análise dos programas e projetos, a 37 
Profa. Cíntia sugeriu que todas as propostas do campus, as quais totalizavam 4 (quatro), fossem 38 
aprovadas, considerando que todas estavam em andamento, conforme requisito do Edital. Dessa 39 
maneira, após a análise das propostas cadastradas, passou-se à votação, sendo as quatro 40 

propostas aprovadas por unanimidade. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia voltou ao 41 
início da pauta, concedendo a palavra a Profa. Heloísa para que esta transmitisse um Informe: 42 

Avaliação de proposta de curso de Especialização – CAEC Baixada Santista. A Profa. Heloísa 43 
informou que o Prof. José Alberto Carvalho dos Santos Claro, docente do Departamento de 44 
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Ciências do Mar, campus Baixada Santista, tinha interesse em ofertar um curso de gestão, com 45 
ênfase em Gestão Portuária. Como ela, Profa. Heloísa, e o Prof. Ricardo Bueno possuíam 46 
experiência na coordenação de cursos de gestão, o Prof. Alberto havia feito um convite de parceria, 47 

para ofertarem o curso de Pós Graduação em Gestão Portuária. Nesse momento, a Profa. Fabiana 48 
solicitou um esclarecimento sobre o assunto, considerando que tivera entendimento divergente, em 49 
relação à proposta, do que acabara de ser apresentado pela Profa. Heloísa. Quando os membros da 50 
Câmara de Extensão (CAEC) do campus Osasco haviam sido informados de apontamentos 51 
apresentados pela CAEC do campus Baixada Santista, via e-mail, ficara claro a ela que se tratava de 52 

um curso a ser realizado no campus Osasco e coordenado por docentes do campus Osasco, a saber, 53 

Profa. Heloísa e Prof. Ricardo Bueno. Esclarecendo a questão, a Profa. Heloísa afirmou que o 54 

campus Osasco tinha um curso similar, na área de gestão, entretanto, o curso em questão seria 55 
ofertado no campus Baixada. Para ajudar a esclarecer as dúvidas dos presentes, foi apresentado a 56 
todos o e-mail enviado pela CAEC da Baixada para a CAEC de Osasco. Após a apresentação do e-57 
mail, a Profa. Fabiana insistiu que se tratava do mesmo curso que já havia sido aprovado pela 58 

CAEC de Osasco, na reunião extraordinária de 19 de abril de 2016, e para o qual ela havia redigido 59 
parecer. Tratava-se do curso de Especialização em Gestão Estratégica.  Contudo, a Profa. Heloísa 60 
insistiu que se tratava de curso similar aos coordenados por ela e pelo Prof. Ricardo Bueno, com 61 

algumas alterações para atender às suas especificidades, o qual seria ofertado no campus Baixada 62 
Santista. Com a palavra o Prof. Júlio mencionou que, anteriormente, achava que estava entendendo 63 

a questão, mas que, naquele momento não mais. O curso em questão, e que já havia sido aprovado 64 
pela CAEC de Osasco, era um curso intercampi, pois possuía docentes de outros campi, incluindo 65 
um docente da Baixada. Considerando que o curso precisaria da aprovação das Câmaras de ambos 66 

os campi, tal documentação fora submetida à aprovação pela CAEC da Baixada. Tal colegiado, 67 

contudo, encontrara pendências que deveriam ser corrigidas para que a proposta pudesse ser 68 
aprovada. Esse era o status que ele tinha ciência até àquele momento, entretanto, a justificativa 69 
apresentada pela Profa. Heloísa, de que a proposta apresentada à CAEC da Baixada era outra 70 

diferente da apresentada ao colegiado desse campus, causava-lhe surpresa e confusão. Dessa forma, 71 
o Prof. Júlio sugeriu que a Profa. Heloísa enviasse e-mail à CAEC da Baixada solicitando mais 72 

esclarecimentos sobre a questão. Acatando a sugestão apresentada pelo colega, Prof. Júlio, a Profa. 73 
Cíntia solicitou à Profa. Heloísa que enviasse um e-mail a todos os membros desse colegiado, 74 
esclarecendo e deixando registrada a atual situação da solicitação da proposta de curso de 75 

especialização. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia: 1- Atividade de Extensão, aprovada ad 76 
referendum - Conferência: Conflitos em Áreas “Não Governadas” na América Latina – 77 

coordenada pelo Prof. Rodrigo Medina. Após a apresentação, a proposta foi colocada em votação, 78 
sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 2) Deliberação sobre os 79 
cursos de especialização. Iniciando pelo curso 2a) Especialização em: Conflitos Internacionais e 80 

Globalização – coordenado pelo Prof. Rodrigo Medina, foi informado que a documentação com 81 
as devidas correções sugeridas por esse colegiado em reunião anterior, não havia sido encaminhada 82 
até àquela data, portanto ficava suspensa a deliberação sobre o curso em questão, até o recebimento 83 
da documentação. Dando sequência, a Profa. Cíntia passou ao ponto 2b) Especialização em Gestão 84 

Contemporânea – coordenado pelos Professores: Heloísa Hollnagel, Ricardo Bueno e Ricardo 85 
Ikeda, concedendo a palavra à Prof. Heloísa, que iniciou agradecendo ao Prof. Júlio pela paciência 86 
e atenção em auxiliar na nova redação do projeto, tornando-o ainda melhor, mais claro e de mais 87 
fácil entendimento. O Prof. Júlio corroborou a colocação da Profa. Heloísa, reforçando que, após as 88 
incorporações feitas no texto, tornaram a proposta mais clara e que, dessa maneira, antecipava sua 89 
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sugestão de aprovação. A Profa. Cíntia destacou que, após a aprovação da proposta do curso pela 90 
CAEC, a documentação do curso deveria ser encaminhada à Direção Acadêmica para aprovação 91 
final, quando seriam consideradas questões relativas à infraestrutura e à secretaria do curso. Não 92 

havendo mais considerações, a proposta de curso de Especialização em Gestão Contemporânea 93 
foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 3) 94 

Apresentação de Parecer e Deliberação sobre curso de Especialização em Gestão de Pessoas – 95 
coordenado pelos Professores Nildes Pitombo e João Arantes. A Profa. Fabiana, que fora 96 
designada para redigir tal parecer se desculpou por ter se confundido com o prazo para entrega do 97 

documento e, portanto, solicitou novo prazo para entrega do parecer, ficando estabelecida a data da 98 

próxima reunião da Câmara de Extensão como prazo para a apresentação do parecer. O Prof. Júlio 99 

aproveitou a oportunidade para informar que, após ter participado da reunião da CAEP, verificara 100 
que a redação de pareceres contava como trabalho técnico, portanto seria interessante criar um tipo 101 
de declaração para pareceristas, assinado pela coordenação da CAEC. Todos concordaram com a 102 
proposta, ficando acordado que a secretária da Extensão, Patricia Grechi, prepararia as declarações 103 

sempre que necessário. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao ponto 4) Apreciação e 104 

Aprovação de Projeto de Extensão: Cuba – coordenado pelo Prof. Fábio Luís Barbosa, 105 
concedendo a palavra ao Prof. Fábio, o qual explicou que o projeto era parte integrante do Programa 106 

de Extensão “Realidade Latino Americana”, programa já cadastrado no SIEX e em andamento. A 107 
partir dessa premissa, e não havendo nenhuma colocação ou questionamento em relação ao projeto, 108 

o mesmo foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida a Profa. Cíntia 109 
voltou ao Expediente: Aprovação das atas das reuniões: 25/02/2016, 03/03/2016 e 30/03/2016, 110 
apresentando todas as atas e abrindo aos membros a oportunidade de apresentar sugestões ou 111 

dúvidas. Como não houve considerações, as atas foram submetidas à aprovação, sendo 112 

aprovadas por unanimidade. Em seguida, alguns docentes solicitaram que o Bruno, enquanto 113 
representante da comunidade de Osasco, contribuísse para que a comunidade pudesse ter mais voz e 114 
mais participação nesse colegiado. Bruno esclareceu que não se sentia representante da 115 

comunidade, mas sim da Prefeitura do município, sendo aquele órgão seu local de trabalho e, 116 
consequentemente, a representação que poderia exercer. Entretanto, ressaltou que a já existente 117 

parceria entre Unifesp e Prefeitura de Osasco, poderia e deveria ser expandida. Profa. Cíntia 118 
solicitou ao Bruno que esse preparasse uma apresentação com sugestões de ações de extensão que a 119 
Prefeitura poderia desenvolver em parceria com a Unifesp e trouxesse tal apresentação na próxima 120 

reunião. Prof. Fábio destacou que seria muito importante a construção de uma ciclovia da estação 121 
de trem até nosso campus. Bruno informou que havia projeto para a Avenida Sport Clube 122 

Corinthians/Nova Granada, que seria a construção de uma faixa exclusiva de ônibus e de uma 123 
ciclovia, as quais dependiam da canalização do rio, o que também já estava previsto no projeto. Não 124 
havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 15h45. Eu, Patricia Grechi dos Santos 125 

Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão, lavrei esta ata. 126 

 127 

Osasco, 31 de maio de 2016. 128 
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___________________________________________ 129 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 130 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 131 

___________________________________________ 132 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho 133 

Representante do curso de Ciências Atuariais 134 

___________________________________________ 135 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  136 

Representante do curso de Relações Internacionais 137 

___________________________________________ 138 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos  139 

Representante docente  140 

____________________________________________ 141 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 142 

Representante docente 143 

____________________________________________ 144 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 145 

Representante do curso de Ciências Contábeis 146 
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___________________________________________ 147 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  148 

Representante do curso de Ciências Econômicas  149 

____________________________________________ 150 

Profa. Dra. Liége Mariel Petroni 151 

Representante do Eixo Comum 152 

____________________________________________ 153 

Elisângela Bardi da Fonseca 154 

Representante dos TAEs  155 

____________________________________________ 156 

Bruno Mancini 157 

Representante da comunidade de Osasco  158 

____________________________________________ 159 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 160 

Secretária da Câmara de Extensão 161 


