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4ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2020 

23 de junho de 2020 - Horário: 10h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, realizou-se virtualmente, a 1 

Quarta Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte da Câmara a de Graduação da EPPEN – 2 

Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, às dez horas. 3 

Estiveram presentes o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de Extensão e 4 

Cultura e representante do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dr. Samir Sayed, representante do 5 

curso de Administração, Prof. Ms. Sandro Braz Silva, representante do curso de Ciências 6 

Contábeis, Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito, Prof. Dr. 7 

Raphael de Oliveira Garcia, representante docente, Prof. Dr. Eduardo Tadeu Pereira, Professor 8 

Visitante da CAEC e João Marcelino Subires, representante TAE. Convidado e Visitantes: Prof. Dan 9 

Levi, proponente de Programa de Extensão e Prof. Roberto Cazzari, Suplente do curso de Ciências 10 

Atuariais. Justificaram sua ausência: A Profa. Dra. Arlete Eni Granero, representante docente, 11 

Prof.ª Dra. Daniela Verzola Vaz, representante do curso de Ciências Econômicas e Carlos Eduardo 12 

Burgos Dias, representante TAE. O Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, iniciou os trabalhos que 13 

ocorreu da seguinte forma: INFORMES: 1. Repositório de Ações Extensivas da ProEC – Foi 14 

solicitado pela ProEC que o material referente as ações de extensão ocorridas nos campi fosse 15 

enviadas para a ProEC para inserção nesse repositório. Poderíamos também tentar montar algo 16 

local, aqui na nossa CaEC. Inicialmente esses materiais podem ser enviados para CaEC para que 17 

depois seja destinados. Tatiana complementou que existe a intenção de se criar um YouTube das 18 

atividades no campus e uma divulgação das Redes Sociais dessas ações. 2. Emissão de 19 

Certificados de Cursos de forma on-line – Já está disponível a emissão a emissão dos certificados 20 

de Cursos de forma on-line. Assim como já acontecia com eventos, os certificados de cursos serão 21 

emitidos para ouvintes, palestrantes e equipe organizadora de forma on-line. Os tutorias já estão 22 

disponíveis na página da CaEC. 3. Edital de Bolsa de Produtividade em Desenvolvimento 23 

Tecnológico e Extensão Inovadora - CNPq – o edital pode ser consultado em 24 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-25 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
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publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao26 

=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800 e as inscrições são até 27 

31/07/2020. 4. Secretaria de Cursos e Eventos – A CaEC solicita que no cadastro de Cursos ou 28 

Eventos a Secretária (suporte administrativo) seja preenchida com os contatos de alguém da 29 

equipe ou coordenação do Curso ou Evento, pois raramente a CaEC possui informações e links 30 

para acesso desses eventos. 5. Reunião do Comitê de Divulgação Científica da UNIFESP – Em 31 

19/06/2020 aconteceu a primeira reunião do Comitê de Divulgação Cientifica da UNIFESP, e o 32 

nosso representante, Sr. Fabio Orsi, da Biblioteca, enviou a CaEC seu relato. A intenção desse 33 

comitê é propor oficinas de capacitação de Foto e Vídeo nos campi e realizar um Mapeamento de 34 

recursos materiais e pessoais disponíveis pelas CaECs. O relato será encaminhado a todos os 35 

membros da CaEC. Prof. Samir solicitou a inversão de pauta para que o item que irá apresentar 36 

sobre a Curricularização da Extensão fosse colocado no inicio da reunião devido a outra atividade 37 

que terá. A alteração foi aceita por todos. Dessa forma iniciaremos pelo primeiro item da Ordem 38 

do Dia, em seguida as Aprovações de Programas e Projetos e a Homologação dos Cursos e 39 

Eventos e em seguida retornaremos para a Ordem do Dia. ORDEM DO DIA: 1. Apresentação 40 

sobre a Curricularização da Extensão – Prof. Samir fez a apresentação do andamento das 41 

atividades da comissão de curricularização da extensão. Na apresentação o Prof. Samir fez uma 42 

retrospectiva das atividades já realizadas pela comissão, colocou as regras para implantação da 43 

Curricularização da Extensão. O prazo de inserção de 10% das atividades da graduação serem 44 

atividades de extensão deverá ser iniciado no primeiro semestre de 2021. As atividades de 45 

discussão da curricularização da extensão iniciaram-se em 2016. E nesse período pouco se 46 

avançou aqui em Osasco, que é um dos campi que está mais atrasado nessa implantação. Foram 47 

aplicados questionários nos cursos e eixo para verificar o andamento das discussões. Nesses 48 

questionários percebemos uma falta de orientação geral para que seja comprido o prazo. Todas 49 

as alterações para a inclusão da curricularização devem constar no PPC e precisamos ver qual 50 

será o prazo para as alterações do PPC. O curso de administração fez algumas propostas de 51 

projetos ou programas relacionados a atividades institucionais ofertando atividades para o 52 

publico interno e externo ao campus. Foi sugerida a criação de um planejamento, um 53 

http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
http://www.cnpq.br/web/guest/chamadas-publicas?p_p_id=resultadosportlet_WAR_resultadoscnpqportlet_INSTANCE_0ZaM&idDivulgacao=9582&filtro=abertas&detalha=chamadaDetalhada&id=58-106-6800
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cronograma para entrega de atividades e documentos pelas coordenações dos cursos. E que seja 54 

feito contato com os coordenadores de projetos e programas de extensão e com os coletitivos. Foi 55 

solicitada também a apresentação na Câmara de Graduação. As sugestões foram aprovadas 56 

pelos presentes.  A apresentação do Prof. Samir segue anexa a essa ata. APRESENTAÇÃO DOS 57 

PROJETOS E PROGRAMA: 1. Programa - Laboratório de Inovação e Sustentabilidade - LABIS - 58 

Prof. Dan Levi - Prof. Dan fez uma breve apresentação de seu programa. O parecerista, prof. 59 

Álvaro, elogiou o programa e que se enquadra perfeitamente em um programa, já tendo dois 60 

projetos vinculados. O programa apresenta relevância acadêmica e social, mostra-se exequível e 61 

preenche os requisitos formais necessários à sua aprovação. A proposta foi aprovada por 62 

unanimidade. Anexa a esta ata estão a proposta do programa e o parecere do Prof. Alvaro Luis 63 

dos Santos Pereira. 2. Projeto - Contabilidade nas Escolas - Prof.ª Marina Yamamoto – Prof.ª 64 

Marina não estava presente para comentar sua proposta. Prof. Raphael, um dos pareceristas, 65 

ressaltou a importância do projeto e afirmou que a proposta está dentro das exigências do 66 

Regimento de Projetos e Programas da ProEC. Ambos os pareceres recomendam a aprovação 67 

do projeto, pois o mesmo apresenta relevância acadêmica e social, mostra-se exequível e 68 

atende aos princípios extensionistas. A proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a esta 69 

ata estão a proposta do programa e os pareceres da Prof.ª Daniela Vaz e do Prof. Raphael Garcia. 70 

HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E EVENTOS: Ações de Extensão homologadas e aprovadas ad 71 

referendum: 1. As mulheres desistem mais? Evidência a partir das submissões de artigos a 72 

congressos anuais da ANPEC, 2. Cooperativismo: doutrina e prática (Noturno), 3. Diálogos com a 73 

Extensão do curso de Relações Internacionais: crise e perspectivas, 4. Diferenças de gênero em 74 

resultados acadêmicos em Economia, 5. História Digital, Memória e Narrativa: Práticas Docentes 75 

na Pandemia Covid-19, 6. Introdução à Análise dos Microdados da PNAD Contínua no software R., 76 

7. Lazer e trabalho: uma análise do uso do tempo de casais no Brasil, 8. Mecanismos privados de 77 

resolução de conflitos em tempos de quarentena - Ciclo de Debates Direito e Pandemia, 9. 78 

Militares e pandemia: o papel das forças armadas na Argentina e no Brasil, 10. Pandemia e 79 

prevenção do desaparecimento de pessoas, 11. Pandemia, Crise e Governança, 12. Segurança 80 
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Pública e pandemia - Ciclo de Debates Direito e Pandemia, 13. Semana Online de Ciências 81 

Contábeis, 14. Sinta-se em Casa, 15. Um panorama das desigualdades de gênero no mercado de 82 

trabalho brasileiro, 16. Webnário Economia Solidária: saída para as crises e 17. Webnário 83 

Internacional sobre Meio Ambiente do Trabalho: riscos e vulnerabilidades em Tempos de Covid-84 

19. Todas as ações apresentadas foram homologadas. ORDEM DO DIA: 2. Regimento de 85 

Programas e Projetos – Prof. Celso chamou a atenção para o trecho que foi alterado onde se 86 

trata da do Recredenciamento e da Avaliação. As Avaliações passam a ser anuais, sempre 87 

ocorrendo no mês de novembro, onde os Coordenadores de Programas e Projetos deveram 88 

responder um questionário da ProEC e a partir dessa Avaliação será possível o 89 

Recredenciamento. Prof. Samir havia enviado sugestões referentes aos artigos 5º e 12º foi feita 90 

uma discussão em cima desses artigos. No Art. 5º diz “Os programas e projetos de extensão 91 

deverão ser executados através de programações conjuntas entre os departamentos, disciplinas, 92 

núcleos temáticos, organizações estudantis, docentes e técnico-administrativas, grupos e 93 

organizações populares, bem como por convênios entre a Unifesp e Instituições Públicas, Privadas 94 

e Organizações Sociais.” Foi sugerida a alteração do termo deverão por poderão. Referente ao 95 

Art. 12º - “Os programas e projetos de extensão serão recredenciados por seu(s) respectivo(s) 96 

coordenador(es) docentes, ou técnicos administrativos que compõe(m) o quadro de servidores da 97 

UNIFESP.” Nesse Art. 12º iniciou-se uma discussão sobre a inclusão dos alunos como coordenação 98 

de Programas e Projetos e se isso seria possível uma vez que podem envolver questões 99 

financeiras. Ficou acordado entre todos que O Regimento será encaminhado novamente para os 100 

membro da CaEC para que sejam apontados as sugestões por mais uma semana e em seguida 101 

enviaremos nossas sugestões para ProEC. Refefente ao Art. 12º foi aprovado por unanimidade 102 

que a CaEC indique uma sugestão para  a inclusão dos alunos como coordenadores de Projetos e 103 

Programas. 3. Preservação do caráter extensionista das ações enviadas para análise – Prof. 104 

Celso disse que esse ponto é mais uma reflexão sobre as propostas de Projetos e Programas 105 

sobre o caráter extensionista presentes nessas propostas. Foi discutido o fato de muitas vezes a 106 

ação não se enquadra como eventos ou cursos, mas também não chega a ser um projeto. A CaEC 107 

deveria ter um cuidado maior na avaliação de Programas e Projetos quanto as características 108 
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extensionistas de tais propostas. Não havendo mais pontos de pauta a ser discutidos nesta 109 

reunião, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura da 110 

EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, concluiu 111 

os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu, Tatiana Travassos de Menezes, Secretária 112 

Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Coordenador da 113 

Câmara de Extensão e Cultura e os demais membros da CAEC presentes à reunião. Osasco, vinte 114 

e três de junho de 2020. 115 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 

Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

 

Membros da Câmara de Extensão e Cultura 

Álvaro Luís dos Santos Pereira ________________________________________________________ 

Eduardo Tadeu Pereira ________________________________________________________ 

João Marcelino Subires ________________________________________________________ 

Raphael de Oliveira Garcia ________________________________________________________ 

Samir Sayed ________________________________________________________ 

Sandro Braz Silva ________________________________________________________ 

 

Convidados e Visistantes 

 

Dan Levi ________________________________________________________ 

Roberto Casari ________________________________________________________ 

  

Secretária Executiva  

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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