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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP 1 
CAMPUS OSASCO, em 11.09.2017  2 

Ao décimo primeiro dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas e dezoito 3 

minutos, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 103, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 
das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: a Profa. Dra. Fabiana 6 
Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais; o Prof. Dr. Celso Takashi 7 
Yokomiso, representante do curso de Ciências Atuariais; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 8 

representante do curso de Ciências Econômicas e o sr. João Marcelino Subires, representante dos 9 
TAEs. A Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de Administração; a Profa. Dra. 10 

Gabriela de Brelàz, representante docente; a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do 11 
curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo 12 
Multidisciplinar; o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs e o sr. Bruno Mancini, 13 
representante da Prefeitura Municipal de Osasco justificaram a ausência. Estiveram ausentes: o 14 

Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente; o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde 15 
Hage, representante docente; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente e Renato Maia 16 
Paglarin, representante discente. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 17 

secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo 18 
a presença de todos. Em seguida, iniciou pela Ordem do Dia – 1) Deliberação e aprovação: 19 

Curso MOOC, concedendo a palavra ao Prof. Celso, que procedeu a leitura do projeto e 20 
respectivos termos de parceria com as seguintes instituições: Mackenzie, UFABC, FONIFI, 21 
CONAP – MEC, OAB. O sr. João Subires questionou o fato de o projeto não apresentar detalhes 22 

sobre as atribuições das instituições parceiras. Sendo assim, havia várias dúvidas que não puderam 23 

ser sanadas com a documentação apresentada, por exemplo: quais seriam as atribuições da 24 
Universidade Mackenzie, relativas à gravação das aulas? O número de horas informadas, nas quais 25 
os estúdios da instituição estariam disponíveis para gravação das aulas não parecia suficiente. Profa. 26 

Fabiana demonstrou preocupação em aprovar a proposta do curso da forma como fora apresentado e 27 
correr o risco de a PROEC reprovar a mesma. Neste caso, haveria demora em cumprir todos os 28 

fluxos, gerando atraso no cronograma estabelecido para a execução do curso. Como 29 

encaminhamento, a professora sugeriu que a CAEC solicitasse a readequação da proposta no 30 
SIEX, apresentando sugestões de revisões na redação do projeto do curso. Algumas das 31 

sugestões apresentadas pelos conselheiros foram relativas aos itens: i) Período de Inscrição; ii) 32 
Carga Horária nos módulos do curso; iii) Local de hospedagem do curso, no ambiente virtual; 33 
iv) Responsável pela divulgação do livro eletrônico; v) Estrutura Operacional – especificar 34 
custos e fontes de financiamento; vi) não mencionar instituições parceiras que não tivessem 35 
apresentado os termos de parceira e/ou carta de intenção de parceria. A proposta foi aprovada 36 
por unanimidade. Além da solicitação de readequação online (via SIEX) a coordenação da CAEC 37 
sugeriu que a coordenação do curso fosse avisada e orientada por essa câmara. Em seguida passou-38 
se ao ponto: 2) Relatório Técnico Final – Programa GES – após a leitura do referido relatório, a 39 
Profa. Fabiana mencionou que achava o relatório incompleto. Ela sentiu falta de detalhamento em 40 

itens como: publicações, parcerias, eventos e público atingido. Contudo, isso não impediria a 41 
aprovação do relatório, uma vez que a própria PROEC já aprovara o relatório. Sendo colocado em 42 

votação, o Relatório Técnico Final – Programa GES foi aprovado por unanimidade. Dando 43 
sequência, a profa. Fabiana passou ao ponto 3) Aprovação de Ações de Extensão - ad 44 
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referendum, apresentando todas as ações extensionistas que haviam sido aprovadas por essa 45 
coordenação, a saber: a) “I Semana de Administração – Tecnologia e Gestão: os Desafios do 46 
Administrador” – a professora relembrou que esse evento havia sido aprovado pela CAEC em 47 

junho, porém alguns itens estavam incompletos e a PROEC havia solicitação a readequação da 48 
proposta. Após as correções terem sido feitas pelo proponente da ação, a Coordenação da câmara já 49 
havia aprovado ad referendum e o evento já havia sido realizado. Não havendo nenhuma 50 
manifestação contrária; b) “Apresentação do Laboratório de Políticas Públicas Internacionais” 51 
– evento já realizado; c) “Simpósio: Velhas e Novas Formas de Direitas e Autoritarismo” – 52 

evento fora aprovado em julho e ocorrera nos dias 01 e 02 de agosto; d) “Seminário para 53 

Apresentação do Projeto Argentina/Chile 2017” – dois eventos, sobre o mesmo tema, foram 54 

cadastrados: um deles seria realizado no próprio campus da EPPEN (dia 13/09) e o outro se 55 
realizaria no Memorial da América Latina (dia 16/09). Ambos os eventos serviam para apresentar 56 
as reflexões da viagem aos países Argentina e Chile. Após as apresentações das aprovações ad 57 

referendum, todos os eventos foram colocados em regime de aprovação, sendo todos 58 
aprovados por unanimidade. Em seguida passou-se ao Expediente: 1) Bookcrossing Osasco - 59 
Projeto Biblioteca para a III Semana Unifesp Mostra sua Arte – foi esclarecido aos membros 60 
que não seria atribuição da CAEC deliberar e aprovar essa ação, que fazia parte da atividade 61 

institucional: III Semana Unifesp Mostra sua Arte. A função da CAEC era apenas de tomar ciência 62 
e ficar disponível para ajudar no apoio. Alguns membros deram a sugestão de alterar o nome do 63 

projeto para o português, considerando que o público a ser atingido, em geral, não domina o idioma 64 
inglês e poderia deixar de participar por falta de conhecimento. Prof. Celso concordou com a 65 
sugestão, porém ponderou sobre como tal sugestão seria recebida pelos organizadores do projeto. 66 

Portanto, a câmara ponderou que seria recomendável apresentar apenas como sugestão a alteração 67 

do nome, de inglês para português, mas permitindo que os organizadores optassem em acatar ou 68 
não a sugestão. Como encaminhamento, a Profa. Fabiana sugeriu que a CAEC enviasse um e-69 

mail à Rosa, bibliotecária e responsável pelo projeto, com a sugestão de tradução de nome do 70 

projeto e colocando-se à disposição para auxiliar no que fosse necessário. Todos aprovaram a 71 
sugestão.  Dado o avançado do horário, a Profa. Fabiana propôs que a reunião se encerrasse 72 

naquele momento, transferindo os outros pontos da pauta: 2) Atendimento aos Cursos de 73 
Especialização – Lato Sensu e 3) Simulação de Cadastro de Ação de Extensão no SIEX, para a 74 
próxima reunião ordinária, que ocorreria no dia 20/09/17. Com a anuência de todos os presentes e 75 

não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 11h45. Eu, Patricia Grechi dos Santos 76 
Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    77 

Osasco, 11 de setembro de 2017. 78 

 79 

___________________________________________ 80 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  81 
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___________________________________________ 82 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 83 

 ___________________________________________ 84 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa 85 

___________________________________________ 86 

João Marcelino Subires 87 

____________________________________________ 88 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 89 


