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7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 15.09.2016  2 

Ao décimo quinto dia do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze 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: a Profa. Dra. Cíntia 6 
Möller Araújo, representante do curso de Administração e coordenadora da Câmara de Extensão e 7 
Cultura de Osasco, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do curso de Ciências 8 

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

representante docente, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências 11 
Econômicas, Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs e João Marcelino Subires, 12 

representante dos TAEs. Justificaram ausência: a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, 13 
representante do curso de Ciências Contábeis e a Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do 14 

Eixo Comum. Estiveram ausentes: Bruna Gil, representante discente, Juliana Marques Kawamoto, 15 
representante discente e Bruno Mancini, representante da comunidade de Osasco. O secretário 16 
executivo, Ricardo Bertoldo, secretariou a reunião. A Profa. Cíntia presidiu a reunião. Ela saudou os 17 

conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou sugerindo inversão nos pontos de pauta, 18 
deixando as atas para serem aprovadas ao final da reunião e começando, dessa forma, pelos 19 

Informes: 3) Relatório de Gestão – lembrou aos presentes que na reunião ordinária anterior havia 20 
sido acordado que os senhores conselheiros fariam uma análise da gestão atual dessa Câmara, 21 

elaborando um relatório da gestão a ser transmitido à próxima composição da Câmara. 22 
Considerando que durante o intervalo entre as duas reuniões nenhuma manifestação foi apresentada 23 

à coordenação da CAEC, a Profa. Cíntia sugeriu que a redação de tal relatório fosse adiada para a 24 
reunião seguinte. 4) Utilização do auxílio financeiro para a CAEC (R$ 7.000,00) – a Profa. 25 
Cíntia relatou aos membros que seria disponibilizado pela FAP um recurso no valor de R$ 7.000,00 26 

para a aquisição de itens permanentes ou de consumo a ser utilizado até o final do ano. Ela 27 
informou que havia solicitado aos colegas TAEs da Divisão de TI que dessem sugestões de 28 

equipamentos que pudessem ser utilizados em eventos no auditório, como fios, microfones e outros. 29 
A Patricia, secretária da extensão, também apresentara três orçamentos para aquisição de um 30 
notebook, cujo objetivo seria auxiliar nas atividades burocráticas da CAEC. Além dessas propostas, 31 

a professora lembrou que o Prof. Fábio Luís havia apresentado uma solicitação de repasse de verbas 32 
para auxílio em passagens para participantes de seu projeto de extensão, que realizará uma viagem à 33 

Cuba. A Profa. Gabriela igualmente solicitou repasse de verba para utilização no Congresso de 34 
Gestão Pública, o qual era coordenado por ela, verba que seria destinada para o preparo de coffee-35 

breaks. Profa. Cíntia reforçou que tinha preferência por aquisição de materiais permanentes, mas 36 
que a Câmara era soberana para tomar a decisão. Foram apresentados os orçamentos das sugestões 37 
que a equipe da TI havia enviado. Sr. João Subires compartilhou algumas informações sobre a 38 
aquisição do equipamento de gravador e reprodutor de Blue-ray, entendendo que essa não seria uma 39 
boa aquisição, pois um computador pode desempenhar ambas as funções. Os membros do conselho 40 

levantaram algumas questões em relação ao destino da verba que seria disponibilizada à CAEC, 41 
qual era, de fato, o objetivo do envio dos recursos. João continuou enfatizando que a CAEC deveria 42 

refletir cuidadosamente qual utilização se daria para os recursos disponíveis, considerando que não 43 
temos servidores suficientes para cuidarem dos bens adquiridos. Com a palavra, o Prof. Júlio 44 
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informou que estava presente na reunião do COEC, quando a informação foi repassada aos seus 45 
conselheiros, sendo assim tentou esclarecer algumas dúvidas dos presentes, dizendo que havia uma 46 
verba, R$ 49.000,00, remanescente dos cursos autossustentáveis e que a FAP disponibilizara para a 47 

PROEC, que optara em distribuir igualmente entre os sete campi. A sugestão que foi repassada aos 48 
conselheiros e as CAECs era que os recursos financeiros fossem utilizados com a aquisição de itens 49 
permanentes. Não seria necessária a realização de licitação para a aquisição desses itens, entretanto, 50 
deveria ser seguido o rito, apresentar três orçamentos. Prof. Júlio apresentou uma sugestão que seria 51 
a divisão dos recursos, sendo a utilização de R$ 5.000,00 para a aquisição de bens permanentes e o 52 

restante, R$ 2.000,00, para auxiliar na realização de outras atividades de extensão. Sua sugestão 53 

seria que os interessados pudessem se inscrever, apresentando suas necessidades, e a Câmara 54 

cuidasse da distribuição desses recursos. Caso houvesse mais interessados do que recursos, algum 55 
tipo de seleção deveria ser feita. No próximo ano, caso mais recursos fossem disponibilizados 56 
novamente, a Câmara poderia optar em realizar nova distribuição, que priorizasse as atividades de 57 
extensão. Novamente com a palavra, João levantou um ponto importante a ser considerado, que 58 

seria a questão da guarda dos itens a serem adquiridos. A CAEC deveria ponderar bastante antes de 59 
tomar uma decisão, baseado nessa questão, onde e por quem os itens seriam armazenados. Ele 60 
acrescentou que a Unifesp recebe diversos materiais oriundos da Receita Federal, entre eles já 61 

recebemos notebooks. Portanto, deveria ser averiguada a demanda por uso desse tipo de 62 
equipamento e, caso o campus ainda não os possuísse, os mesmos seriam adquiridos. Prof. Fábio se 63 

posicionou contrário à aquisição de notebooks, deixando claro que desconhecia a justificativa 64 
apresentada pelo proponente de tal sugestão. Ele declarou ser favorável à aquisição de bens 65 
permanentes que o campus ainda não dispusesse e que fossem úteis para o desempenho das 66 

atividades de extensão. Em relação à utilização de recursos, ele entendia ser um tema sensível, 67 

considerando que ele era uma das partes solicitantes de recursos para apoio a programas e projetos 68 
de extensão. Ele sugeriu que fosse feita uma divulgação a toda comunidade acadêmica, informando 69 
da disponibilização de recursos e solicitando sugestões de utilização desses, cujo prazo para 70 

encaminhamento deveria ser, no máximo, uma semana antes da próxima reunião dessa Câmara. 71 
Prof. Júlio apresentou duas sugestões de itens permanentes que poderiam ser adquiridos com os 72 

recursos, os quais ele julga necessários para o apoio ao registro de eventos de extensão: o primeiro 73 
seria uma câmera de gravação em vídeo, para o registro de palestras e eventos; o segundo seria uma 74 
câmera fotográfica, para o registro de imagens de eventos realizados no campus. João informou que 75 

o campus possui várias câmaras fotográficas, que foram doadas pela Receita Federal, dessa forma o 76 
Prof. Júlio retirou sua sugestão desse item. O professor corroborou a sugestão do Prof. Fábio em 77 

relação à divulgação dos recursos financeiros disponíveis para a comunidade acadêmica, 78 
objetivando colher sugestões de itens permanentes a serem adquiridos, além de coordenadores de 79 
programas e projetos que desejassem solicitar algum tipo de apoio financeiro. Profa. Cíntia 80 

compilou as sugestões de encaminhamento apresentadas em que uma ampla divulgação dos 81 
recursos disponíveis deveria ser feita para que sugestões de itens permanentes a serem 82 

adquiridos fossem encaminhadas à CAEC, assim como, coordenadores de programas e 83 
projetos de extensão que tivessem interesse em solicitar algum tipo de apoio financeiro 84 
pudessem enviar suas solicitações, colocando-se como candidatos a receber o auxílio, o que 85 
deveria acontecer com, no máximo, duas semanas de antecedência da próxima reunião dessa 86 
câmara. João informou que uma solicitação de compra de um equipamento de filmagem, câmara 87 
filmadora e tripé, já havia sido elaborada pela Intérprete de Libras, Sra. Vivian Pataro, com auxílio 88 
do próprio João, e encaminhada à Divisão de Compras. Portanto, ele julgava desnecessária a 89 
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aquisição de novo equipamento similar.  Dando continuidade à reunião, a Profa. Cíntia passou à 90 
Ordem do Dia: 1) Aprovação de Atividades de Extensão. Ela iniciou citando duas atividades que 91 
haviam sido aprovadas ad referendum, a saber: a) Debate: Mercosul: Oportunidades e Desafios; 92 

b) Seminário: O Genocídio dos Povos Indígenas no Brasil e seu Ocultamento na História, em 93 
função da data de realização dos eventos. Os documentos foram apresentados aos conselheiros, que 94 
aprovaram as atividades por unanimidade. Em seguida passou-se aos pontos 1c) Debate: 95 

Democratização da Mídia e 1d) Conferência: O Direito Comparado de Liberdade Religiosa no 96 
Brasil, Europa e Estados Unidos da América do Norte. Ambos, após apresentados, foram 97 

aprovados por unanimidade. Dando continuidade, passou-se ao ponto 1e) Evento: II Congresso 98 

de Gestão e Políticas Públicas, concedendo a palavra à Profa. Gabriela, coordenadora da atividade. 99 

Ela informou que aquela seria a segunda edição do congresso que, em sua primeira edição, ocorrera 100 
no ano anterior. O congresso seria realizado com apresentação de trabalhos dos alunos do mestrado 101 
profissional, além da apresentação de convidados externos. Sendo colocado em votação, foi 102 
aprovado por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 1f) Debate: Nuestra América: o 103 

Passado, o Presente e o Futuro das relações entre Brasil e Cuba, o qual foi aprovado por 104 
unanimidade após sua apresentação. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao ponto 2) 105 
Cursos de Especialização, iniciando com o ponto 2a) Conflitos Internacionais e Globalização. O 106 

curso já havia sido apresentado em outra ocasião, e o parecerista havia solicitado que alguns ajustes 107 
fossem feitos. Naquele momento, o representante do curso, Prof. Daniel Huertas, passaria a 108 

apresentar as alterações que haviam sido feitas, conforme recomendação do parecer. Prof. Daniel 109 
iniciou mencionando que seis itens haviam sido ajustados. O primeiro deles era em relação à 110 
secretaria do curso, que seria solucionado com a parceria que estava sendo firmada com a Prefeitura 111 

de Osasco. Entretanto, enquanto o convênio não era oficializado, o grupo de professores havia se 112 

comprometido a realizar as atividades de secretaria. Considerando as limitações de infraestrutura do 113 
campus, houve alteração no dia em que as aulas seriam ministradas, passando de dias da semana no 114 
período noturno, para o período integral, aos sábados. Mais um ponto que necessitara revisão era o 115 

item: Indicadores de Desempenho, que fora suprimido no projeto pedagógico revisado. As ementas 116 
também haviam sido resumidas, de acordo com a recomendação do parecer. A bibliografia de cada 117 

ementa também havia sido reduzida. As orientações de TCC haviam sido mais bem redigidas, 118 
facilitando o entendimento das linhas a serem seguidas. Outro item que havia sido solicitado era o 119 
envio do projeto pedagógico do curso, além do formulário de cadastramento disponível no site da 120 

PROEC. Após a exposição do Prof. Daniel, o Curso de Especialização em Conflitos 121 
Internacionais e Globalização, foi aprovado por unanimidade. Em seguida, a Profa. Cíntia 122 

concedeu a palavra à Profa. Fabiana para conduzir o ponto 2b) Curso de Especialização em 123 
Gestão de Pessoas, em função de a professora ter sido a parecerista do curso em análise. Ela, 124 
contudo, destacou que não havia tido condições de elaborar um parecer completo, pois a 125 

documentação que havia sido enviada previamente, não continha o projeto pedagógico do curso, 126 
mas apenas a proposta inicial do curso. A Profa. Cíntia solicitou a palavra novamente para 127 
esclarecer que esse curso, de fato, não precisaria receber aprovação, nem parecer da Câmara de 128 
Extensão, pois se tratava de curso submetido ao Edital da Capes, que fora julgado e aprovado pela 129 

PROEC, ProPessoas e UAB. Entretanto, a CAEC de Osasco optara por solicitar tomar 130 
conhecimento do curso que seria oferecido por docentes do campus. Sendo assim, a Profa. Cíntia 131 
sugeriu que se conduzisse à aprovação do curso, uma vez que o mesmo já estava aprovado, e em 132 
andamento, por outras instâncias. Prof. Júlio sugeriu que fosse elaborado um parecer completo, 133 
agora que o projeto pedagógico completo fora enviado, considerando que o curso já foi aprovado 134 
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nas devidas instâncias, mas para que os membros da CAEC pudessem tomar ciência. Foi solicitado 135 
à Profa. Fabiana que, novamente, redigisse o parecer, agora com a documentação completa. Ela 136 
concordou, porém solicitou que mais um dos membros pudesse colaborar com ela nesse trabalho. 137 

Foi sugerido o nome do Prof. Celso, recém-chegado ao conselho, o qual aceitou o desafio. Portanto, 138 
em relação ao Curso de Especialização em Gestão de Pessoas, ficou decidido que um parecer 139 
seria elaborado, pelos professores Celso e Fabiana. Após o término dos pontos de pauta, a Profa. 140 
Cíntia convidou o Prof. Ricardo Bueno a apresentar alguns pontos, que haviam sido encaminhados 141 
fora do prazo para solicitações de inclusão de pauta. Prof. Ricardo Bueno iniciou informando que os 142 

coordenadores do curso de especialização em Gestão Contemporânea, já aprovado pela CAEC, 143 

estavam celebrando um convênio com a Prefeitura de Osasco, visando firmar parcerias com outras 144 

prefeituras, desde que essas dispusessem de recursos para tal, pois o referido curso era de interesse 145 
da Prefeitura. Dando continuidade, o Prof. Bueno passou a apresentar um Curso de Extensão – 146 
Gestão Pública do Século XXI, com carga horária de 160 horas, oferecidos para servidores 147 
públicos de nível médio, com foco em administração pública. Finalizando, o Prof. Bueno 148 

comunicou aos senhores membros que, como era de conhecimento de todos, ele coordenava dois 149 
cursos de Especialização (Lato Sensu), pela UAB, a saber: Gestão Pública e Gestão Pública 150 
Municipal. A cada três anos os cursos devem ser recredenciados e apresentados a Câmara de 151 

Extensão novamente. Ele informou que ao final do ano corrente, 500 especialistas estariam 152 
formados. Prof. Fabio questionou qual seria a urgência das três solicitações apresentadas pelo Prof. 153 

Bueno, considerando que haviam sido enviadas fora do prazo para encaminhamentos de sugestões 154 
de pauta. Prof. Bueno reforçou que eram demandas urgentes, levando em conta que duas delas se 155 
tratavam de parecerias com a Prefeitura e, considerando o período eleitoral e de troca de gestão, 156 

corria-se o risco dos acordos serem desfeitos. Prof. Fabio ponderou que, em sua interpretação, a 157 

Câmara poderia analisar e deliberar sobre a última proposta apresentada – recredenciamento dos 158 
cursos Lato Sensu (UAB) e, caso o tempo limite da reunião, que era 17h00, fosse alcançado, os 159 
outros dois pontos deveriam ser remanejados para a próxima reunião da CAEC. A Profa. Cíntia 160 

concordou com a sugestão do professor, colocando em votação os Recredenciamentos dos 161 

Cursos de Especialização (Lato Sensu) em Gestão Pública e Gestão Pública Municipal, os 162 
quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida passaram a análise da oferta, para 163 
servidores da Prefeitura de Osasco, do Curso de Especialização em Gestão Contemporânea. O 164 
Prof. Júlio ponderou que, uma vez que o curso já fora aprovado por essa Câmara, não seria 165 

necessário solicitar nova aprovação quando ele fosse ofertado em diferentes oportunidades, 166 
localidades e para diferentes públicos, desde que mantendo o mesmo formato, o mesmo projeto 167 

pedagógico. Dessa maneira, em sua ótica, seria apenas aconselhável que a Câmara fosse 168 
informada para tomar ciência de tais ofertas. Contudo, em relação ao outra solicitação 169 
apresentada pelo Prof. Bueno, que se tratava de um curso novo de extensão, Gestão Pública do 170 

Século XXI, seria necessária a designação de um parecerista para analisar tal proposta. Prof. 171 
Júlio se ofereceu para ser parecerista, assim que o projeto fosse devidamente cadastrado no SIEX. 172 
Prof. Fábio discordou que o projeto pudesse ser analisado, uma vez que o mesmo não havia sido 173 
devidamente cadastrado no sistema até o momento e também fora entregue fora do prazo estipulado 174 

para apresentações de solicitações de inclusão de pauta. Foi discutida a possibilidade de serem 175 
convidados pareceristas externos à Câmara de Extensão para auxiliarem nessa tarefa de redação de 176 
pareceres. Alguns membros foram contra a proposta, entendendo que não era necessária a 177 
solicitação de ajuda externa, considerando o pequeno número de propostas que a Câmara recebia 178 
até o momento. Profa. Cíntia agradeceu a colaboração dos membros no período em que esteve na 179 
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posição de Coordenadora. Agradeceu também a Profa. Fabiana que aceitara o desafio de ser a vice-180 
coordenadora e o Prof. Júlio que a auxiliara muito durante todo esse período. Não havendo mais 181 
considerações, a reunião foi encerrada às 17h00. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária 182 

da Câmara Técnica de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    183 

Osasco, 15 de setembro de 2016. 184 

___________________________________________ 185 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 186 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 187 

___________________________________________ 188 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 189 

Representante do curso de Ciências Atuariais 190 

___________________________________________  191 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  192 

Representante do curso de Relações Internacionais  193 

___________________________________________ 194 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos  195 

Representante Docente  196 

___________________________________________ 197 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 198 

Representante Docente  199 
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___________________________________________ 200 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  201 

Representante do curso de Ciências Econômicas 202 

____________________________________________ 203 

Elisângela Bardi da Fonseca 204 

Representante dos TAEs  205 

____________________________________________ 206 

João Marcelino Subires 207 

Representante dos TAEs  208 


