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8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 25.10.2016  2 

Ao vigésimo quinto dia do mês de outubro de dois mil e dezesseis, às quinze horas e quinze 3 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, no auditório da instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 5 
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; a Profa. Dra. Heloísa 10 

Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. José Alexandre 11 
Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do 12 

curso de Ciências Econômicas; o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo 13 
Multidisciplinar; Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs; João Marcelino Subires, 14 

representante dos TAEs; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente e Renato Maia 15 
Paglarin, representante discente. Bruno Mancini, representante da Prefeitura Municipal de Osasco 16 
esteve ausente. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A 17 

Profa. Cíntia presidiu o início da reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de 18 
todos. Iniciou sugerindo inversão nos pontos de pauta, deixando as atas para serem aprovadas ao 19 

final da reunião e começando pelo Expediente: 2) Processo Eleitoral da Coordenação da 20 
Câmara de Extensão e Cultura (CAEC) -  Profa. Cíntia informou que não tinha interesse em 21 

continuar na coordenação da Câmara de Extensão, sugerindo que a Profa. Fabiana, atual vice-22 
coordenadora, assumisse a coordenação. Antes da manifestação dos conselheiros, a Profa. Heloísa 23 

perguntou se a indicada tinha o desejo de continuar na coordenação, ao que a Profa. Fabiana 24 
respondeu afirmativamente, aceitando o convite. Novamente se antecipando aos demais, a Profa. 25 
Heloísa aventou a possibilidade de algum dos conselheiros se candidatar à posição de vice-26 

coordenador(a). Entretanto, nenhum dos membros se manifestou. A Profa. Fabiana, sugeriu o nome 27 
da Profa. Gabriela, considerando sua experiência adquirida durante os dois anos de mandato como 28 

representante docente na CAEC. Profa. Gabriela aceitou a proposta, dizendo sentir-se honrada a 29 
desempenhar tal função, em conjunto com a Profa. Fabiana. Neste momento, a Profa. Cíntia 30 
solicitou que fosse realizada uma eleição, ainda que de forma simples, para a confirmação da nova 31 

coordenação da CAEC. Em seguida, procedeu-se à votação nominal, sendo aprovada por 32 
unanimidade a chapa para coordenação, a saber: Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, Coordenadora 33 

da CAEC, e Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, Vice-Coordenadora da CAEC. Dando continuidade, a 34 
Profa. Fabiana assumiu a presidência da reunião, passando à Ordem do Dia: 1) Utilização do 35 

auxílio financeiro da FAP para CAEC (R$7.000,00) – iniciou apresentando as solicitações de 36 
utilização de recursos da FAP destinados à CAEC, que haviam sido encaminhadas. Concedeu a 37 
palavra à Profa. Gabriela para que procedesse a apresentação da solicitação de auxílio ao 38 
Congresso de Gestão Pública (CGPOP). A Profa. Gabriela apresentou sua solicitação de auxílio 39 
para o CGPOP, que ocorreria na semana seguinte, nos dias 03 e 04 de novembro de 2016. A ajuda 40 

seria utilizada para realização de coffee-break, no valor de R$ 1.500,00. Terminada a apresentação 41 
da Profa. Gabriela, a Profa. Fabiana e o estudante Hudson passaram a apresentar a solicitação de 42 

auxílio ao Projeto Realidade Latino-Americana, coordenado pelo Prof. Fábio Luís. Os docentes e 43 
discentes envolvidos no projeto solicitavam apoio financeiro para ajudar a custear as despesas com 44 
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hospedagem e alimentação durante a viagem para Cuba, viagem que integrava as atividades 45 
desenvolvidas pelo projeto. Dando sequência, ainda com a palavra, a Profa. Fabiana, representando 46 
o curso de RI, apresentou a solicitação de auxílio para a II Semana de RI em parceria com a 47 

UFABC. O apoio financeiro seria utilizado para auxiliar nas despesas de coffee-break, divulgação e 48 
passagem para palestrantes. Nesse momento, o Prof. Antônio Espinosa destacou que o evento era 49 
tipicamente de extensão e de grande relevância para a instituição. O evento contaria com a presença 50 
do Embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, fazendo a abertura do evento. Ele continuou 51 
informando que a Prefeitura Municipal de Osasco estava auxiliando com a cessão de instalações 52 

para a realização do evento e com passagens para alguns palestrantes. Os professores Fabiana e 53 

Espinosa destacaram que a solicitação de auxílio, encaminhada à CAEC, referia-se às demandas 54 

para as quais os organizadores não haviam conseguido nenhum tipo de auxílio. Eles informaram 55 
ainda que a FAPESP não havia cedido nenhum tipo de recursos. A última solicitação de auxílio fora 56 
encaminhada pelo Prof. Osmany, coordenador do Projeto Laboratório de Políticas Públicas 57 
Internacionais (LABOPPI). A Profa. Fabiana apresentou a demanda do professor, que seria para a 58 

confecção de um banner a ser utilizado na divulgação do projeto, durante a Semana de RI. 59 
Finalizadas as apresentações de solicitações, antes de iniciar as discussões, a Profa. Fabiana 60 
solicitou aos conselheiros da CAEC que dessem sua anuência para a inclusão da solicitação de 61 

recursos pelos alunos do Projeto: Realidade Latino-Americana na pauta, considerando que tal 62 
solicitação havia sido encaminhada fora do prazo estipulado. Todos concordaram com a inclusão na 63 

pauta. Em seguida, a Profa. Heloísa solicitou esclarecimentos a respeito da utilização dos recursos e 64 
se a demanda de estudantes poderia ser atendida e de que forma. Com a palavra a profa. Fabiana 65 
relembrou aos conselheiros o histórico da oferta de utilização dos recursos, a saber, a CAEC reunida 66 

em setembro, decidira que abriria oportunidade para toda a comunidade acadêmica sugerir itens 67 

permanentes a serem adquiridos, bem como a submissão de projetos e eventos de extensão 68 
pleiteando auxílio para a realização de suas atividades. O Prof. Júlio complementou relatando as 69 
decisões e informações transmitidas em reuniões do Conselho de Extensão e Cultura (COEC). 70 

Profa. Gabriela destacou que estava plenamente de acordo com todos os pleitos apresentados 71 
durante a reunião, contudo tinha dúvidas quanto à possibilidade de utilização de parte desses 72 

recursos para reembolsar despesas de estudantes com diárias e passagens. No que tange a aquisição 73 
de bens permanentes, ela entendia ser relevante a aquisição de uma câmera filmadora, porém 74 
gostaria de ser esclarecida quanto à impossibilidade de adquirir tal item através de outro meio, com 75 

a utilização de outros recursos. O sr. João Subires solicitou a palavra e esclareceu que, apesar dos 76 
comentários negativos sobre os equipamentos de som do auditório, tratavam-se de equipamentos de 77 

boa qualidade, que devido ao seu mau uso, eles sofrem danos. Dessa forma, ele entendia que os 78 
equipamentos deveriam ser reparados e não substituídos. Quanto à aquisição de uma câmera 79 
filmadora/fotográfica, ele informou que havia auxiliado a sra. Vivian Pataro, Intérprete de Libras do 80 

campus, na solicitação de compra de uma câmera similar, de boa qualidade, cujo orçamento variava 81 
entre R$3.000,00 a R$3.500,00. A Profa. Heloísa destacou que não haveria recursos disponíveis 82 
para aquisição de uma câmera nesse valor. A Profa. Fabiana alertou aos membros presentes que 83 
havia uma grande relação de sugestões de itens a serem adquiridos pela CAEC. Dessa forma, a 84 

discussão não deveria ser aprofundada apenas em relação ao item: câmera filmadora/fotográfica. 85 
Naquele momento, a Profa. Heloísa relembrou que os cursos autossustentáveis de pós-graduação 86 
(Lato Sensu) estavam próximos de seu início e que eles iriam gerar recursos financeiros para FAP, 87 
consequentemente, para a PROEC. Visando um encaminhamento, a Profa. Fabiana salientou que a 88 
discussão sobre a utilização da verba destinada pela FAP à CAEC, já fora iniciada na reunião 89 
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anterior, ficando acordado que os recursos seriam divididos entre a compra de materiais 90 
permanentes e apoio a projetos e eventos de extensão. Estando esclarecido esse ponto, a Profa. 91 
Fabiana colocou em votação a solicitação dos estudantes ligados ao Projeto Realidade Latino-92 

Americana, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, a Profa. Heloísa sugeriu que o valor 93 
total disponibilizado à CAEC fosse repartido de forma igual, metade para a compra de itens 94 
permanentes e metade para auxílio aos projetos de extensão. Antes de ser acatada ou rejeitada a 95 
sugestão da professora, o Prof. Júlio sugeriu que fosse analisada a lista de sugestões de itens para 96 
compra, com o objetivo de descartar itens que não fossem necessários. Profa. Fabiana simpatizou 97 

com a sugestão da Profa. Heloísa, de dividir o valor disponível, sendo 50% para compra de itens 98 

permanentes e 50% para auxílio a projetos. Ela pediu ajuda dos membros presentes para tomar a 99 

decisão e proceder ao encaminhamento. Prof. Júlio sugeriu que se fizesse uma pesquisa de preços 100 
de câmeras pela Internet, ao que a Profa. Gabriela apresentou outra proposta, a saber: destinar 101 
R$ 4.000,00 para a compra de itens permanentes e R$ 3.000,00 para auxiliar projetos. Após a 102 
sugestão apresentada pela Profa. Gabriela, a Profa. Heloísa decidiu retirar sua proposta, 103 

considerando ser mais adequada a proposta da Profa. Gabriela. Sendo assim, a Profa. Fabiana 104 
apresentou as duas propostas, como encaminhamento: 1) proposta do Prof. Júlio = fazer pesquisas 105 
de preços pela Internet, antes de decidir o destino dos recursos; 2) proposta da Profa. Gabriela = 106 

destinar R$4.000,00 para a aquisição dos bens permanentes e R$3.000,00 para auxílio aos projetos 107 
de extensão. As propostas foram colocadas em votação, sendo aceita a proposta 2, de dividir os 108 

valores entre a compra de bens e auxílio a projetos. Considerando a experiência no assunto, a Profa. 109 
Fabiana solicitou ao sr. João que fizesse os orçamentos para a compra dos itens permanentes a 110 
serem adquiridos. Profa. Gabriela fez uma simulação de divisão dos R$3.000,00, através de uma 111 

planilha, na tentativa de atender todas as solicitações de auxílio a projetos de extensão. Nesse 112 

momento, o Prof. Júlio ponderou se, de fato, todas as solicitações apresentadas deveriam ser 113 
atendidas, em especial o Projeto LABOPPI, que havia iniciado suas atividades recentemente e que 114 
necessitava de auxílio apenas para a divulgação. A Profa. Gabriela corroborou o questionamento 115 

feito pelo professor, no sentido de que haveria outras formas de se arrecadar recursos para a 116 
confecção de um banner para divulgação do evento, não sendo necessária a ajuda vinda da CAEC, 117 

pois se tratava de um baixo valor. Sr. Carlos questionou aos presentes se, ao efetuar uma divisão dos 118 
valores disponíveis, com intuito de atender todas as solicitações, as demandas seriam realmente 119 
atendidas, ou se as necessidades dos solicitantes não seriam atendidas, considerando que os valores 120 

seriam abaixo do esperado. A Profa. Cíntia ressaltou que a participação de um Embaixador no 121 
evento - Semana de RI - traria grande impacto para campus, sendo, portanto, importante prestigiar e 122 

auxiliar tal atividade. Prof. Espinosa complementou que os recursos oriundos da universidade 123 
pública sempre eram e seriam escassos. Dessa forma, fazia-se necessário a busca de auxílios fora da 124 
instituição. Ele reforçou que os organizadores da Semana de RI haviam buscado recursos em outras 125 

fontes, incluindo a FAPESP, que por sua vez, não atendera à solicitação. Sendo assim, a organização 126 
do evento optara por recorrer à ajuda da CAEC. Ele também frisou que o evento traria destaque 127 
para a instituição com a vinda do Embaixador. Da mesma forma, a Profa. Gabriela salientou que a 128 
organização do CGPOP buscou recursos externos para auxiliar nas despesas e que, os valores aqui 129 

solicitados, eram os que a organização não havia conseguido fora. Profa. Fabiana sugeriu que, ainda 130 
que simbolicamente, o projeto LABOPPI fosse ajudado. Prof. Júlio apresentou algumas sugestões 131 
de divisão dos recursos, sendo em ordem de prioridade: Semana de RI, CGPOP, Projeto Realidade 132 
Latino – Americana, sendo destinado o valor de R$500,00 para auxiliar os estudantes na viagem à 133 
Cuba, como parte desse projeto. Outra opção de divisão de valores foi apresentada pela Profa. 134 
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Heloísa, a saber: R$1.400,00 para a Semana de RI; R$1.000,00 para o CGPOP e R$600,00 para o 135 
Projeto Realidade Latino-Americana (viagem a Cuba). profa. Fabiana insistiu que o Projeto 136 
LABOPPI deveria ser ajudado com, pelo menos, R$80,00 para a confecção do banner. Sendo assim, 137 

o Prof. Júlio propôs a seguinte divisão: R$1.379,00 para a Semana de RI; R$970,00 para o 138 

CGPOP; R$ 570,00 para o Projeto Realidade Latino Americana (viagem a Cuba) e R$90,00 139 
para o Projeto LABOPPI. Não havendo outras sugestões, a proposta apresentada pelo Prof. 140 
Júlio foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade.  Dando sequência à reunião, a 141 
Profa. Fabiana passou ao ponto 2) Aprovação de Atividades de Extensão: 2a) Ciclo de Oficinas 142 

Temáticas (NAE) – atividade já aprovada por ad referendum.  Carlos fez uma breve apresentação 143 

da atividade já realizada, que buscou elencar informações e demandas dos estudantes vinculados ao 144 

programa PAPE. Em seguida passou-se ao ponto 2b) II Semana de Relações Internacionais – 145 
atividade já aprovada por ad referendum, e já apresentada ao longo da reunião. Finalmente, passou-146 
se ao ponto 2c) Evento: Pré-sal e o Brasil: interesses, impasses e possibilidades – atividade 147 
aprovada por ad referendum, considerando a data de realização do evento. Todas as atividades que 148 

haviam sido aprovadas pela coordenação da CAEC por ad referendum, foram homologadas 149 
pela CAEC. Em continuidade à reunião, passou-se ao ponto 2d)  Evento - Ciclo de palestras: 150 
Políticas Públicas e Gestão Municipal de Osasco. A Profa. Heloísa passou algumas informações 151 

sobre a ação, que seria uma parceria entre Unifesp e Prefeitura de Osasco, onde temas levantados 152 
por servidores públicos do município haviam sido transformados em palestras. Entretanto, ela 153 

informou que o calendário apresentado no projeto, seria reorganizado. Sendo colocado em votação, 154 
o Ciclo de palestras: Políticas Públicas e Gestão Municipal de Osasco, foi aprovado por 155 
unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 2e) Mini curso (evento): Manifestações 2013-156 

2016 Sociedade Civil Brasileira na Governança Global do Século XXI. O curso fazia parte das 157 

atividades da Semana de RI, sendo assim, foi aprovado por unanimidade.  Contudo, houve uma 158 
dúvida entre os conselheiros quanto à necessidade de aprovar, de forma individualizada, cada 159 
atividade (mini-curso) que seria realizada durante a Semana de RI, considerando que a atividade 160 

toda já estava aprovada. Foi aventada a possibilidade de que a professora responsável por esse 161 
curso, Profa. Esther Solano, tivesse interesse em cadastrar essa atividade com fins de progressão 162 

funcional. Sendo assim, a Profa. Fabiana responsabilizou-se em esclarecer com a professora qual o 163 
objetivo do cadastro. Se houvesse insistência nele, a Profa. Fabiana avisaria todos os professores 164 
responsáveis por mini-cursos para que, igualmente, registrassem suas atividades no SIEX. Em 165 

continuidade, passou-se ao ponto 3) Apresentação de Parecer e deliberação sobre o Curso: 166 
Ciências e Técnicas de Governo no Século XXI. O parecerista, Prof. Júlio, apresentou seu parecer 167 

sobre o curso, onde afirmava que faltavam informações básicas como: objetivos e ementas. Ele 168 
sugeriu que fossem feitas as adequações e que, na próxima reunião, o curso fosse novamente 169 
encaminhado para apreciação da CAEC. A coordenadora do curso, Profa. Heloísa, concordou com 170 

as sugestões apontadas e comprometeu-se a providenciar as adequações. Dando 171 
prosseguimento à reunião, passou-se ao ponto 4) Designação de Parecerista para Programa: 172 
Laboratório de Políticas Públicas Internacionais. Com a palavra, a Profa. Cíntia se prontificou a 173 
ser uma das pareceristas do programa. Profa. Fabiana solicitou que mais entre os presentes se 174 

voluntariasse para redigir o parecer, de forma que sempre houvesse dois pareceristas para 175 
apreciação dos projetos e programas. O nome do sr. Carlos foi sugerido por um dos conselheiros, 176 
sendo aceito por todos. Dessa forma, foram designados como pareceristas para o Programa: 177 
Laboratório de Políticas Públicas Internacionais: Profa. Cíntia Möller e Carlos Dias, ficando 178 

comprometidos a entregar seus respectivos pareceres com uma semana de antecedência da 179 
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próxima reunião, a qual ficou agendada para o dia 23 de novembro de 2016 às 14h30. Finalizados 180 
todos os pontos da ordem do dia, voltou-se ao Expediente: 1) Aprovação de Atas: 31/05/2016; 181 
29/06/2016; 04/08/2016; 15/09/2016, sendo todas as atas aprovadas por unanimidade. Não 182 

havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 17h35. Eu, Patricia Grechi dos Santos 183 
Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    184 

Osasco, 25 de outubro de 2016. 185 

___________________________________________ 186 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  187 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 188 

___________________________________________ 189 

Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa 190 

Representante Docente 191 

___________________________________________ 192 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 193 

Representante do curso de Ciências Atuariais 194 

___________________________________________  195 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 196 

Representante do curso de Administração 197 

___________________________________________ 198 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 199 

Representante Docente  200 
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___________________________________________ 201 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 202 

Representante do curso de Ciências Contábeis 203 

___________________________________________ 204 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde  205 

Representante Docente 206 

___________________________________________ 207 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  208 

Representante do curso de Ciências Econômicas 209 

____________________________________________ 210 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco  211 

Representante do Eixo Multidisciplinar 212 

___________________________________________ 213 

Carlos Eduardo Dias 214 

Representante dos TAEs  215 

____________________________________________ 216 

João Marcelino Subires 217 

Representante dos TAEs  218 
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____________________________________________ 219 

Rafaela Truyts Sleimann Santos 220 

Representante Discente 221 

____________________________________________ 222 

Renato Maia Paglarin 223 

Representante Discente 224 

____________________________________________ 225 

Bruno Mancini 226 

Representante da Prefeitura Municipal de Osasco 227 

____________________________________________ 228 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 229 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 230 


