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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP 1 
CAMPUS OSASCO, em 06.12.2017  2 

Ao sexto dia do mês de dezembro de dois mil e dezessete, às nove horas e cinquenta minutos, 3 

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

curso de Relações Internacionais; o Prof. Dr. João Tristan Vargas, representante suplente do Eixo 9 
Multidisciplinar; o Prof. Ms. Sandro Braz Silva, representante suplente do curso de Ciências 10 

Contábeis; e o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs. A Profa. Dra. Gabriela de 11 
Brelàz, representante docente e o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs, justificaram a 12 
ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente; o Prof. 13 
Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 14 

representante do curso de Ciências Econômicas e o sr. Bruno Mancini, representante da Prefeitura 15 
Municipal de Osasco. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a 16 
reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de 17 

todos. Em seguida, iniciou esclarecendo que pedira a inclusão na pauta do ponto: Curso de 18 
Especialização em gestão Estratégica (MBA), pois fora comunicada apenas no dia anterior que o 19 

referido curso seria pauta do COEC no dia seguinte, por motivo de pendências cadastrais. Dando 20 
sequência, a professora passou aos Informes da reunião entre CAEC e PROEC – 1) Edital de 21 
Revitalização -  houve várias sugestões a serem incluídas na próxima edição do edital, entre elas 22 

que a comissão de avaliação das propostas se reunisse presencialmente. 2) SIEX -  sugestões de 23 

alterações no sistema, tais como: i) possibilidade de salvar o cadastro com poucas informações; ii) 24 
possibilidade de atribuir carga horária para os proponentes superior à carga horária do evento e/ou 25 
curso; iii) possibilidade de cadastrar eventos e cursos, que sejam vinculados à programas e projetos, 26 

no ato do cadastramento desses. 3) Cursos Lato Sensu – COEC do mês anterior havia aprovado 27 
117 cursos cadastrados na Unifesp. Contudo, 20 desses cursos apresentavam pendências. No 28 

próximo COEC, que ocorreria no dia seguinte, seriam aprovados mais 12 cursos que também ainda 29 
tinham algum tipo de pendência. Os coordenadores desses cursos deveriam estar presentes no 30 
COEC para esclarecer as razões que geraram tais pendências e, consequente, descumprimento do 31 

edital. Foi alertado que no ano de 2018 não seriam aceitas programações com pendências ou atrasos 32 
de qualquer espécie. No ano de 2017 a PROEC realizou um processo educativo junto aos 33 

coordenadores de cursos que apresentavam pendências, porém sem gerar prejuízos ou reprovação 34 
dos cursos propostos. Um caso de curso com pendências foi o MBA de Osasco, cuja programação 35 
foi entregue no último dia, fora do horário de trabalho da secretária da CAEC, aos cuidados de outra 36 

servidora, que desconhecia os procedimentos. Nessa ocasião uma documentação deixou ser 37 
entregue. O coordenador desse curso, Prof. Sandro Braz, foi chamado a comparecer à reunião do 38 
COEC para prestar esclarecimentos das pendências de seu curso. 4) 20% de Bolsas nos cursos 39 
Lato Sensu pagos – o COEC constituiu um GT que vinha discutindo os critérios unificados para a 40 

seleção de bolsistas para os cursos de Lato Sensu. Entre os critérios estavam: perfil 41 
socioeconômico; lattes (formação e trabalho na área); contribuição para a sociedade. Após a 42 

aprovação da nova Resolução, o processo de seleção de bolsas aconteceria logo no início do 43 
processo seletivo para o curso, que já receberia a lista dos candidatos contemplados. Em seguida, a 44 
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Profa. Fabiana pediu para inverter a pauta, passando à Ordem do Dia: 1) Aprovação do Programa 45 
Aprendizagem Baseada em Projetos Sociais – começou esclarecendo que o coordenador do 46 
programa, Prof. João Arantes, havia questionado a equipe da PROEC quanto à razão para seu 47 

programa não estar aprovado e no sistema (SIEX). A Profa. Fabiana havia trocado mensagens com 48 
o professor, esclarecendo que a CAEC havia deliberado sobre sua proposta, mas o professor não 49 
havia entregado o Relatório Final. Em seguida o professor havia enviado o relatório, porém a 50 
CAEC havia feito algumas considerações a respeito e o professor não retornara o referido relatório, 51 
deixando seu programa pendente no cadastro SIEX. Após tais esclarecimentos, o professor 52 

encaminhara novamente o relatório, com suas adequações. Contudo, Profa. Fabiana destacou que 53 

ele não apresentara alguns termos de parceria, o que possivelmente impediria a aprovação da 54 

proposta, por parte da PROEC. Sr. João relembrou que, embora sendo solicitado por algumas vezes, 55 
o professor coordenador do programa não havia entregado o relatório em tempo e, quando o fizera, 56 
enviara o relatório em inglês. Ele entendia que isso era uma falta de respeito com os conselheiros da 57 
CAEC. Profa. Cíntia compartilhou que havia tentado uma conversa amigável com o professor, o 58 

qual não se mostrou aberto ao diálogo. Já a Profa. Fabiana, que igualmente tentou diversos contatos 59 
com o docente, no sentido de esclarecer dúvidas e resolver as pendências, notou que o mesmo 60 
estava irredutível em acatar as sugestões e orientações da CAEC. A professora esclareceu aos 61 

membros que, uma vez que era atribuição da CAEC avaliar e aprovar as ações de extensão, essa não 62 
deveria se eximir a apontar erros e pendências, solicitando readequação aos proponentes, antes de 63 

enviar as propostas para a avalição da PROEC. Prof. João Tristan, que era representante do mesmo 64 
departamento do coordenador do programa, se ofereceu para tentar mais uma abordagem amistosa 65 
junto ao docente, informando as necessidades de readequação apresentadas pela CAEC, de uma 66 

forma menos burocratizada. Após todas as colocações dos senhores conselheiros, a coordenadora da 67 

CAEC, Profa. Fabiana apresentou duas propostas de encaminhamento, a partir das sugestões dos 68 
presentes: 1) Aprovar o programa, mencionando que havia pendências – Termos de Parceria – 69 

que deveriam ser enviados pelo coordenador diretamente à PROEC; 2) Solicitar 70 
Readequação da Proposta, indicando a falta dos termos de parceria. Antes de colocar em 71 
regime de votação, a Profa. Fabiana destacou que discordava da primeira proposta, uma vez que 72 

sentia como se a CAEC estivesse abrindo mão de uma responsabilidade que lhe era devida. Já o 73 
Prof. Celso e a Porfa. Cíntia entendiam que, considerando que o programa em análise já havia sido 74 
cadastrado e executado anteriormente e com grande relevância, ele deveria receber um tratamento 75 

especial e ser aprovado, mesmo com certas pendências.  Sendo colocado em votação, o projeto foi 76 

aprovado, de acordo com a proposta 1) Aprovar o programa, mencionando que havia 77 
pendências – Termos de Parceria – que deveriam ser enviados pelo coordenador diretamente 78 
à PROEC. Dando sequência, passou-se ao ponto 2) Aprovação dos pareceristas para o 79 
Programa – Relações Internacionais Emergentes (RIE) – Profa. Fabiana compartilhou que o 80 

programa já vindo sendo realizado com os alunos há alguns anos e que a coordenadora do programa 81 
só havia cadastrado no SIEX, após o incentivo da Profa. Fabiana para que o mesmo fosse 82 
institucionalizado. Em seguida, a coordenadora indicou os nomes das professoras Gabriela de 83 

Brelàz e Cíntia Möller para serem as pareceristas desse programa. Sendo colocado em 84 
votação, os nomes foram aprovados como pareceristas.  Dando prosseguimento, passou-se ao 85 

Expediente: 1) Aprovação de atas das Reuniões da CAEC: 04/04/2017, 26/04/2017, 23/05/2017, 86 
01/06/2017 – todas as atas foram aprovadas por unanimidade. 2) Encaminhamento do Plano 87 
de Trabalho do bolsista da CAEC – Profa. Fabiana informou que o campus Osasco foi o último a 88 
receber o bolsista, chamado Matheus Modina. Esse criara a página da CAEC no Facebook. Ele 89 
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também vinha realizando levantamento das ações de extensão no campus Osasco, e demais campi 90 
da Unifesp, além de tentar estabelecer contato com escolas públicas, organizações sociais e grupos 91 
políticos. O aluno bolsista se comprometera a entregar um relatório de suas atividades até o dia 14 92 

de dezembro. Plano de Trabalho do Bolsista foi aprovado.  Em seguida, por considerar assunto 93 
correlato, a Profa. Fabiana passou ao ponto 8) Relatório SUMSA – o relatório da Semana Unifesp 94 
Mostra Sua Arte foi elaborado pelo bolsista, que acompanhou todas as atividades da mostra. O 95 
documento já fora enviado para a Coordenadoria de Política Cultural (PROEC). Não havendo 96 
comentários a respeito, todos aprovaram o relatório. Dando sequência, passou-se ao ponto 9) GT 97 

20% bolsas para cursos Lato Sensu (pagos) – como o assunto já fora tratado nos informes dessa 98 

mesma reunião, não houve colocações adicionais. Sendo assim, passou-se, ao ponto 10) Curso 99 

MBA – Gestão Estratégica – a Profa. Fabiana solicitou que a Planilha de Previsão Orçamentária, 100 
Carta de Anuência da Direção Acadêmica e o e-mail, com apontamentos da PROEC, fossem 101 
projetados para a leitura de todos os documentos relativos ao curso. Em seguida, ela esclareceu os 102 
apontamentos da PROEC: 1) Contratação de Estagiário para secretariar o curso - o curso havia 103 

solicitado a contratação de um estagiário, porém a legislação não permitia esse tipo de contratação. 104 
Assim, a PROEC indicou que o curso deveria substituir tal informação, que foi acatada e executada 105 
pela coordenação do curso. 2) Repasse de Valores do campus e da PROEC para o curso – a 106 

coordenação do curso havia solicitado que os valores aprovisionados para o campus e para a 107 
PROEC, conforme estabelece a Resolução 131, fossem repassados para o curso. A Profa. Fabiana 108 

relembrou o processo de aprovação desse curso, que acontecera mediante a documentação 109 
apresentada à época, que atendia às orientações da resolução quanto ao repasse dos percentuais 110 
destinados ao campus e PROEC. Em certa ocasião o Prof. Ricardo Bueno, coordenador da primeira 111 

turma do curso de Gestão Estratégica, esteve presente na congregação, solicitando que os repasses 112 

dos valores devidos à PROEC e ao campus pudessem ser destinados ao curso, o que fora rejeitado 113 
naquele momento. Portanto, não havia nenhuma possibilidade de mudar tal destinação. De acordo 114 
com a Resolução 131, parte dos valores arrecadados com as mensalidades dos cursos pagos era 115 

destinada para a FAP, PROEC e campus que oferta o curso. O percentual da FAP não pode deixar 116 
de ser repassado à fundação, que presta serviços à Unifesp e deve receber seus valores. Após 117 

receber a solicitação de autorização de devolução do percentual da PROEC para o curso, a primeira 118 
solicitou que o coordenador do curso enviasse tal solicitação para o Conselho de Extensão e 119 
Cultura, para que esse tomasse ciência e deliberasse sobre a questão. Contudo, após tal orientação 120 

por parte da pró-reitoria, a coordenação do curso decidiu suspender a solicitação. Portanto, o curso 121 
manteve apenas a solicitação de receber os valores aprovisionados para o campus, apresentando um 122 

documento assinado pela direção do campus, com anuência para tal solicitação. Profa. Fabiana 123 
estranhou tal concordância por parte da direção, considerando que esse ponto já havia sido rejeitado 124 
anteriormente na congregação. Sendo assim, ele não poderia ter sido aprovado pela direção sem o 125 

conhecimento prévio desse órgão colegiado. Ela discordava do repasse dos valores do campus para 126 
um único curso, considerando que havia diversas atividades de extensão no campus que poderiam 127 
ser contempladas com esse auxílio financeiro, não privilegiando apenas um curso. Já a Profa. Cíntia 128 
entendia que poderia haver uma discussão sobre o assunto na congregação, podendo ser sugerido o 129 

repasse temporário dos valores do campus para o curso, mas não de forma definitiva. Neste 130 
momento, às 11h30, o Prof. Sandro Braz, coordenador da terceira turma do curso, chegou à reunião. 131 
A Profa. Fabiana o questionou se havia recursos próprios para a aquisição de materiais e insumos. 132 
Prof. Sandro informou que haveria recursos apenas após os pagamentos das primeiras 133 
mensalidades, sendo assim, a coordenação do curso havia solicitado à direção do campus pelo 134 
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repasse dos valores destinados ao campus para que o curso pudesse adquirir esses materiais. Ele 135 
informou que a direção havia dado anuência para a solicitação. Ele relatou, ainda, que estivera na 136 
PROEC no dia anterior, solucionando todas as pendências e que o curso estava com tudo em ordem. 137 

A razão da presença do professor na reunião da CAEC era para esclarecer dúvidas que seus 138 
membros tivessem. Profa. Cíntia expressou seu descontentamento com o horário que o professor 139 
chegara à reunião, praticamente no final, considerando que essa havia iniciado às 09h30. Profa. 140 
Fabiana repetiu a informação que já havia mencionado anteriormente, que no dia seguinte, na 141 
reunião do COEC, 12 cursos de especialização seriam aprovados. Esses cursos apresentavam algum 142 

tipo de pendência e haviam sido advertidos. Seus coordenadores deveriam estar presentes na 143 

reunião do conselho para esclarecer as razões pelo atraso e/ou pendências. O curso de Gestão 144 

Estratégica, coordenado pelo prof. Sandro, estava entre esses cursos. Ela ainda reforçou sua 145 
discordância com o fato de a direção acadêmica ter acatado a solicitação do curso de repassar os 146 
valores destinados ao campus para um único curso, uma vez que esses recursos poderiam auxiliar 147 
outras atividades extensionistas do campus. Prof. Sandro não soube responder à colocação da 148 

professora, apenas reforçou que a direção havia acatado à solicitação da coordenação do curso e que 149 
os valores recebidos serviriam para a aquisição de livros e softwares que ficariam à disposição do 150 
campus. Profa. Fabiana observou que vinha sendo comunicada de alterações no curso pelas 151 

reuniões do COEC. Ela discordava dessa forma de informação. Considerando que o curso havia 152 
sido aprovado pela CAEC, essa instância deveria ser informada de qualquer alteração em seu 153 

projeto. Sr. João igualmente demonstrou desconforto com essa informação, corroborando o 154 
posicionamento da Profa. Fabiana a respeito da desinformação sobre alterações no projeto de cursos 155 
aprovados pela CAEC. Prof. Sandro justificou as alterações no projeto do curso, relatando as 156 

dificuldades de preenchimento da planilha, sendo essa a razão de todas as alterações no projeto, 157 

após a aprovação do mesmo pela CAEC. Profa. Fabiana destacou que tais dificuldades, relativas ao 158 
preenchimento da planilha, poderiam ser sanadas com auxílio de pareceristas técnicos, assim como 159 
com a Assessoria de Previsão Orçamentária (APO), setor da PROEC destinado a esse apoio. De 160 

qualquer maneira, um curso aprovado pela CAEC não poderia sofrer alterações sem que essa 161 
instância fosse, ao menos, comunicada. Prof. Celso entendeu as justificativas do Prof. Sandro, 162 

considerando que tratava-se de um curso novo, que vinha se adaptando para se adequar às 163 
exigências regimentais e que esse processo levaria certo tempo. Discordando da colocação do 164 
professor, a Profa. Fabiana reforçou seu desconforto e mostrou que se sentia desrespeitada, por 165 

parte da coordenação do curso, uma vez que vinha sendo informada das alterações do curso pelas 166 
reuniões do COEC. Ela entendia que esse procedimento estava incorreto e observou que as 167 

alterações que haviam sido realizadas na planilha não eram simples, mas fundamentais, como o 168 
exemplo que estava sendo tratado: o repasse dos percentuais do campus para o curso. Essa era uma 169 
decisão que a congregação do campus deveria tomar e essa, quando anteriormente consultada, havia 170 

rejeitado esse pleito. Ela finalizou sua fala relembrando que as dificuldades relatadas pelo Prof. 171 
Sandro não eram novas, mas eram problemas e alterações que o curso vinha fazendo desde 2015. 172 
Profa. Cíntia corroborou a colocação da coordenadora da CAEC, Profa. Fabiana, acrescentando 173 
que, como já esteve naquela posição, podia entender o sentimento de frustação e desrespeito 174 

quando, em meio a uma reunião do COEC, descobria-se que um curso de seu campus seria 175 
aprovado, porém esse sofrera alterações a partir do projeto inicial que fora deliberado pela CAEC. 176 
Ela sentia-se “vendida” e desinformada, gerando uma sensação de dúvida, o que a levaria a abster-177 
se diante a uma votação ou até mesmo a um voto contrário à aprovação de um curso de seu próprio 178 
campus. A professora enfatizou que a coordenação dos cursos Lato Sensu precisavam ser a mais 179 
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transparente possível com a câmara de extensão, em especial com sua coordenação, pois essa era a 180 
embaixadora do campus no conselho de extensão, órgão maior onde os cursos seriam homologados.  181 
Dado o avançado no horário, e que não havia mais deliberações a serem feitas em relação ao curso 182 

em questão, a coordenadora da CAEC solicitou que os demais itens da pauta, itens 3 ao 7 do 183 
Expediente, que não puderam ser  tratados naquela reunião, pudessem ser transferidos para a 184 
primeira reunião do mês de fevereiro de 2018. Decidiu-se naquele momento a data e o horário 185 
para essa primeira reunião, ficando definido o dia 21 de fevereiro de 2018 às 09h30, quando o 186 
calendário semestral de reuniões ordinárias seria planejado. Não havendo mais considerações, a 187 

reunião foi encerrada às 12h10. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de 188 

Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    189 

Osasco, 06 de dezembro de 2017. 190 
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