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5ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2020 

28 de julho de 2020 - Horário: 10h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

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

Quinta 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.ª Dra. Daniela Verzola Vaz, representante do curso de Ciências Econômicas, Prof. 7 

Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito, Prof. Dr. João Tristan 8 

Vargas, representante do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia, 9 

representante docente, Prof. Dr. Eduardo Tadeu Pereira, Professor Visitante da CAEC e João 10 

Marcelino Subires, representante TAE. Foram convidados: Prof. Bolivar Godinho, Prof.ª Marina 11 

Yamamoto e Prof.ª Regina Barros, proponentes de Projetos de Extensão. Justificaram sua 12 

ausência: a Profa. Dra. Arlete Eni Granero, representante docente e Carlos Eduardo Burgos Dias, 13 

representante TAE. O Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, iniciou os trabalhos que ocorreu da 14 

seguinte forma: INFORMES: 1. Representante do Curso de Ciências Econômicas na CAEC – Prof.ª 15 

Daniela Vaz informou que a partir da próxima reunião o Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos será 16 

o representante do curso de Ciências Econômicas na CAEC. A substituição acontece, pois a Prof.ª 17 

Daniela Vaz assumiu a chefia do Departamento de Economia. 2. Webnário de Economia Solidária 18 

- Prof. Eduardo informou sobre o Webnário de Economia Solidária e Mulheres, vinculado do 19 

Programa Universidade Aberto de Economia Solidária. O evento acontece em parceria com o 20 

Fórum Paulista de economia Solidária e outras instituições. HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E 21 

EVENTOS: Ações de Extensão homologadas e aprovadas ad referendum: EVENTOS: 1. I Encontro 22 

com a Política Brasileira - Democracia em Ruínas: O Brasil de Bolsonaro; 2. Acordo MERCOSUL-23 

União Europeia e a pandemia; 3. Introdução à Linguagem R; 4. Contratos e Pandemia - Ciclo de 24 

Debates Direito e Pandemia; 5. Oficina de Currículo; 6. Fome, Pandemia, Crises e Relações 25 
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Internacionais; 7. SeLFIES: Uma Inovação Financeira Para a Aposentadoria Complementar dos 26 

Brasileiros; 8. Racismo, doença e morte: a gestão da vida nas prisões e a pandemia - Ciclo de 27 

Debates Direito e Pandemia; 9. Os desafios à hegemonia estadunidense no pós-Covid 19; 10. 28 

Noções Básicas de lógica de programação utilizando linguagem Python; 11. Noções Básicas de 29 

lógica de programação e bancos de dados utilizando linguagem SQL; 12. A política comercial dos 30 

EUA e a corrida presidencial de 2020; 13. Abordagens não usuais do marketing; 14. Transferência 31 

de políticas e cooperação para o desenvolvimento: perspectivas e desafios para os governos 32 

locais; 15. O MERCOSUL e a agenda contemporânea da integração regional; 16. Ciclo LASInTec de 33 

conversas online. Segurança e monitoramentos na pandemia: militarizações, controles e regime 34 

dos ilegalismos. CURSOS: 17. O segundo passo: A função do 2º Grau; 18. Probabilidade e 35 

Inferência Estatística; 19. As Sequências na Matemática; 20. Sistemas Lineares; 21. A função do 1º 36 

Grau; 22. Resoluções de Problemas Aplicados de Estatística Descritiva; 23. Matemática Comercial 37 

Básica e 24. Arranjos, combinações e permutações. Todas as ações apresentadas foram 38 

homologadas. Foi ressaltada a importância da participação dos alunos como proponentes de 39 

ações de extensão e a participação dos alunos também com equipe de apoio para estes eventos. 40 

APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMA: 1. Projeto - Revista de Extensão Universitária - 41 

Prof. Marina Yamamoto – Prof. Marina fez uma breve apresentação de seu projeto. Os 42 

pareceristas apresentaram seus apontamentos e iniciou-se uma discussão para readequação da 43 

proposta. Foram questionados se a revista seria somente ligada ao Departamento de Contábeis, 44 

ou se estaria aberto a outros departamentos, e se seria somente da EPPEN, ou aberta a toda 45 

Unifesp. Foram feitos alguns apontamentos pelo parecerista Prof. Samir: “Destaca-se a 46 

importância do tema do referido Projeto, como forma de divulgação das atividades de extensão 47 

do campus e de outras unidades/universidades. Porém não fica claro se será uma revista de 48 

extensão multidisciplinar ou apenas de áreas específicas da universidade, como negócios, 49 

política, economia e contabilidade. Outro ponto a se destacar é o nome da referida revista, pois 50 

existe uma revista da Universidade Federal de Sergipe com o mesmo nome. Há um breve 51 

cronograma das atividades a serem desenvolvidas, mas falta maior detalhamento das mesmas, 52 

inclusive de quando a revista em questão entrará em produção/circulação, se haverá necessidade 53 



 

 
Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
Campus Osasco 

 Câmara de Extensão e Cultura 

 
 

ou como será financiamento da mesma. Também sugerimos que haja uma maior 54 

interdisciplinaridade na composição dos coordenadores e equipe envolvida no projeto da revista. 55 

Adicionalmente a questão do público-alvo não está tão clara (quantidades), bem como as datas 56 

de início e fim da participação dos envolvidos no projeto. Além disso, percebe-se a grande 57 

interação do projeto com futuras pesquisas.” Foi solicitado que a Prof.ª Marina observe os 58 

apontamento e as sugestões apontadas nessa reunião e que a proposta seja apresentada em uma 59 

próxima reunião da CAEC com os ajustamentos propostos. Os professores Eduardo e Samir se 60 

propuseram em ajudar nessas adequações; 2. Projeto - O uso de mídias para promoção da 61 

interação no processo de aprendizagem em Atividades Domiciliares Especiais - Prof.ª Regina 62 

Barros - Prof.ª Regina fez uma breve apresentação de seu projeto. Os pareceristas apresentaram 63 

seus apontamentos e iniciou-se uma discussão para readequação da proposta. Foram feitos 64 

alguns apontamentos nos pareceres: Prof.ª Daniela - “Em virtude das fragilidades apontadas, 65 

entendemos que a proposta, da maneira como se encontra apresentada, não atende aos 66 

princípios extensionistas. Entretanto, em vista de seu mérito e de seu potencial, sugerimos 67 

fortemente que seja reformulada e reapresentada”. Prof. Raphael – “O projeto não possui caráter 68 

extensionista, portanto, recomenda-se a não aprovação do projeto de extensão e que, a 69 

proponente seja incentivada em adequar o projeto para ser submetido como um projeto de 70 

pesquisa em prática de ensino”. Foi discutida também a importância da explicitação do caráter 71 

extensionista no projeto.  Foi solicitado a Prof.ª Regina que  observe os apontamento e as 72 

sugestões apontadas nessa reunião e que a proposta seja apresentada em uma próxima reunião 73 

da CAEC com as ajustamentos propostos. 3. Projeto - Liga EPPEN Finance - Prof. Bolivar Godinho- 74 

Prof. Bolivar fez uma breve apresentação de seu projeto. Informou que a Liga já existe e vêm 75 

desenvolvendo atividades, organizados pelos alunos e foi convidado para assumir essa iniciativa 76 

dos alunos para a coordenação. Prof. Bolivar ressaltou que apesar de não estar no SIEX como 77 

ação para curricularização na extensão, isso deve ser corrigidos, sendo este um projeto da 78 

curricularização da extensão. Foram feitos alguns apontamentos nos pareceres: Prof. Álvaro – “A 79 

proposta apresenta tem clara relevância acadêmica e social, mostra-se exequível e preenche os 80 

requisitos formais necessários à sua aprovação. Acredito que o projeto tenha plenas condições de 81 
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oferecer respostas satisfatórias ao conjunto de apontamentos feitos nesse parecer, de modo que 82 

eles devem ser encarados apenas como uma tentativa de contribuição para aprimoramento da 83 

proposta, e não como uma avaliação negativa”. Prof. Sandro – “É um projeto exequível e que 84 

possível relevância acadêmico-social pelo momento que todos passamos, haja vista ajustes a 85 

serem realizados conforme item 2 deste Parecer. Como está em conformidade com normas 86 

institucionais, poderá servir de pilar para outras curricularizações de cursos da EPPEN e de outras 87 

escolas da UNIFESP.” A proposta foi aprovada condicionada as readequações. Foi solicitado ao 88 

Prof. Bolivar que observe os apontamentos e as sugestões apontadas nessa reunião e que a 89 

proposta seja readequada para o encaminhamento para aprovação da PROEC em uma próxima 90 

reunião da CAEC com os ajustamentos propostos. Não havendo mais pontos de pauta a ser 91 

discutidos nesta reunião, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de 92 

Extensão e Cultura da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - 93 

Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu, Tatiana Travassos de 94 

Menezes, Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo 95 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura e os demais membros da CAEC presentes à 96 

reunião. Osasco, vinte e oito de julho de 2020. 97 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 

Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Membros da Câmara de Extensão e Cultura 

Álvaro Luís dos Santos Pereira ________________________________________________________ 

Daniela Verzola Vaz ________________________________________________________ 

João Tristan Vargas ________________________________________________________ 

Raphael de Oliveira Garcia ________________________________________________________ 

Samir Sayed ________________________________________________________ 

Sandro Braz Silva ________________________________________________________ 
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Convidados  

Bolivar Godinho ________________________________________________________ 

Marina Yamamoto ________________________________________________________ 

Regina Barros ________________________________________________________ 

  

Secretária Executiva  

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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