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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 21.02.2018  2 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às nove horas e quarenta e 3 

cinco minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 102, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 
das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: o Prof. Dr. Antônio 6 
Roberto Espinosa, representante docente; o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do 7 
curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de 8 

Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 9 
Internacionais; a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; e o sr. João Marcelino 10 

Subires, representante dos TAEs. A Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de 11 
Ciências Contábeis justificou sua ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde 12 

Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de 13 
Ciências Econômicas; prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo Multidisciplinar; o 14 

sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs e o sr. Bruno Mancini, representante da Prefeitura 15 
Municipal de Osasco. O secretário executivo, Ricardo Bertoldo, secretariou a reunião. A Profa. 16 
Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou 17 

comunicando que não havia informes, uma vez que nem ela, nem a secretária Patricia puderam 18 
comparecer à reunião na PROEC, que ocorrera no dia anterior. Em seguida passou ao Expediente: 19 

1) Aprovação da Ata - Reunião Ordinária - 28/06/2017 – a ata foi aprovada por unanimidade. 20 
Dando sequência, passou-se ao ponto 2)  Homologação da Indicação do Prof. Celso como Fiscal 21 

de Contrato – Curso de Especialização em Gestão Estratégica -  foi solicitada a indicação de um 22 
fiscal para o contrato do curso de especialização em Gestão Estratégica, sendo escolhido o nome do 23 

Prof. Celso. A indicação já havia sido feita à PROEC, contudo necessitava da homologação dos 24 
conselheiros da CAEC. Com a palavra o prof. Celso compartilhou que ainda não tinha 25 
conhecimento de suas atribuições para essa tarefa, mas que aceitara a indicação. Sr. João Subires 26 

esclareceu que, assim que fosse necessário, ele seria instruído das suas atribuições. Sendo colocada 27 
em votação, a Indicação do Prof. Celso como Fiscal de Contrato – Curso de Especialização em 28 

Gestão Estratégica foi aprovada por unanimidade. Dando sequência, passou-se ao ponto 29 
3)      Calendário para as Reuniões Ordinárias – 1

o
 sem./2018 – foi sugerida 4ª feira às 09h30, 30 

como dia e horário para as reuniões. As datas apresentadas foram: 21/03, 25/04, 23/05 e 27/06. O 31 

ponto foi colocado em votação e o Calendário para as Reuniões Ordinárias – 1
o
 sem./2018 foi 32 

aprovado por unanimidade. O ponto 4) Debate sobre Diretrizes para CAEC (ponto sugerido 33 

pelo Prof. João Tristan),  foi prejudicado e foi postergado para a próxima reunião, considerando a 34 
ausência do solicitante. Em seguida, iniciando o ponto 5) Encaminhamentos das solicitações ao 35 

setor de eventos – sr. João Subires contextualizou a razão e o processo que levaram a elaboração 36 
dessa proposta de regulamentação para realização de eventos no campus. Ele explicou que, 37 
conforme decisão da congregação, o tema seria analisado pelos departamentos. A Profa. Fabiana 38 
sugeriu que, após a devolutiva dos departamentos, seria importante que o sr. João trouxesse as 39 
propostas coletadas para o conhecimento, e discussão, da CAEC. Sugeriu ainda que ele conversasse 40 

com pessoal responsável por comunicação e eventos na Reitoria.  Em seguida, no ponto 6) 41 

Demandas para reunião com a PROEC (valoração da CH de organizadores de eventos) – 42 
Profa. Fabiana pediu sugestões de temas e demandas a serem levados para a reunião com a PROEC. 43 
A sugestão mais relevante foi sobre a questão da Carga Horária atribuída aos coordenadores de 44 
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atividades de extensão (eventos). Ficou decidido que a Profa. Fabiana levaria, como indicação 45 

da CAEC Osasco, a necessidade de alteração dos critérios para valoração de carga horária 46 

atribuída aos coordenadores/organizadores de eventos, passando a ser aceito um total de 4 47 
vezes o número de horas trabalhadas, a partir do total de horas do evento. Em continuidade, 48 
passou-se ao ponto 7)  Membros da CAEC que não estão participando das reuniões – esse ponto 49 
referia-se, especialmente, aos representantes discentes, que haviam pedido desligamento da CAEC e 50 
ao representante da Prefeitura, que vinha se ausentando das reuniões, devido à sua nova função 51 
como Secretário na SEPLAG na Prefeitura de Osasco. Após discussões sobre a questão, decidiu-se 52 

enviar um Ofício à Prefeitura solicitando a indicação de dois novos nomes de representantes 53 

(um titular e um suplente) e solicitar ao Centro Acadêmico da EPPEN a indicação de dois 54 
novos representantes discentes. Dando sequência, passamos ao ponto 8) Elementos sobre os 55 
trabalhos no próximo semestre – a sugestão era de a CAEC promover um Seminário de 56 

Extensão, evento cultural de forma mais organizada, onde haveria a apresentação de projetos 57 
e programas de extensão à comunidade acadêmica. Profa. Gabriela sugeriu que cada 58 

coordenador de projetos e programas de extensão gravasse um vídeo descritivo de seu 59 
projeto/programa, além de convidar a comunidade a fazer parte de ações extensionistas. Ela 60 
lembrou que, em breve, haveria a seleção de novos bolsistas de extensão e comunicação e que 61 

esse poderia auxiliar no planejamento e elaboração dessa atividade. Outro evento importante 62 
seria a Semana Unifesp Mostra Sua Arte, que já contara com 3 edições, e que usualmente 63 

aconteciam no segundo semestre, mais próximo ao final do ano. Devido à nova atribuição do sr. 64 

João Subires, como responsável pelo setor de eventos, ficou decidido que ele seria o 65 

representante da CAEC, responsável pela organização dessa atividade, contando com o 66 
auxílio do bolsista de comunicação e extensão. Já o responsável pela organização do 67 
Seminário de Extensão, seria escolhido na próxima reunião.  Em continuidade, mas em função 68 
do horário, o ponto 9)  Formação de uma comissão responsável pela página da Internet da 69 
CAEC ficou prejudicado e foi postergado para a próxima reunião.  Dando sequência, passou-se 70 

à Ordem do Dia: 1) Ações Extensionistas (aprovadas ad referendum) - a) Programa 71 
Aprendizagem Baseada em Projetos Sociais -  o Programa foi apresentado pela Profa. Fabiana, 72 

informando que o programa já fora realizado por mais de 2 anos anteriormente, e estava sendo 73 
recadastrado naquele momento. O Programa Aprendizagem Baseada em Projetos Sociais foi 74 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a profa. Fabiana 75 

apresentou o ponto 2b)      Curso: Permanência Estudantil, Acessibilidade e Inclusão – atividade 76 
organizada pelo NAE, estava sendo realizada entre os dias 30/01 e 26/02. Não havendo 77 

questionamentos, atividade foi aprovada por unanimidade. Ponto 2c)      III Congresso CGPOP – 78 
o evento ocorreu nos dias 08 e 09 de dezembro, sendo organizado pelos coordenadores do Programa 79 
de Mestrado Profissional do campus. Sendo colocado em votação, III Congresso CGPOP foi 80 

aprovado por unanimidade. Finalizando os pontos da reunião, chegou-se ao ponto 2) 81 

Apresentação e deliberação - Pareceres para o Programa de Extensão - Relações 82 
Internacionais Emergentes (RIE) – foram apresentados os pareceres sobre o programa e não 83 
havendo questionamentos, o programa foi colocado em votação, sendo aprovado por 84 

unanimidade. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 11h40. Eu, Patricia 85 
Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    86 

 87 

Osasco, 21 de fevereiro de 2018. 88 
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