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9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 23.11.2016  2 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e cinquenta 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. 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, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; o Prof. 9 
Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 10 

representante do curso de Ciências Econômicas; o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante 11 
do Eixo Multidisciplinar; Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs; João Marcelino Subires, 12 

representante dos TAEs; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente e Bruno Mancini, 13 
representante da Prefeitura Municipal de Osasco. A Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, 14 

representante do curso de Ciências Contábeis justificou sua ausência.  Estiveram ausentes: o Prof. 15 
Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente e Renato Maia Paglarin, representante 16 
discente. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A Profa. 17 

Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou 18 
pelos Informes: 1) Curso de Gestão Estratégica – houve alteração no calendário de inscrições; 2) 19 

Curso de Ciências e Técnicas de Governo no Século XXI, curso que havia sido submetido à 20 
aprovação da Câmara de Extensão, para formação continuada para servidores públicos municipais, 21 

em parceria com a escola de governo de Osasco. Profa. Fabiana informou que estava aberto um 22 
edital do CNPQ até 25 de janeiro de 2017, caso os coordenadores do curso tivessem interesse; 3) 23 

Reunião do COEC – a Profa. Fabiana relatou que, na última reunião do Conselho de Extensão e 24 
Cultura (COEC) não havia quórum para deliberações, dessa maneira, houve apenas uma discussão 25 
sobre o Regimento de Cursos e Eventos de Extensão; 4) Reunião da PROEC com representantes 26 

das Direções Acadêmicas – Prof. Júlio informou que no dia seguinte haveria uma reunião da Profa. 27 
Florianita (PROEC) com os representantes das direções acadêmicas de todos os campi para 28 

deliberar sobre uma minuta que trata da normatização dos Cursos Lato Sensu autossustentáveis. 29 
Após a reunião em questão, a minuta seguirá para aprovação no CONSU.  Não havendo mais 30 
informes, a Profa. Fabiana passou ao Expediente: 1) Formação de Grupo de Trabalho – Normas 31 

sobre propostas de ações de extensão. Profa. Fabiana explicou que estava sugerindo a criação 32 
desse GT com objetivo de estabelecer normas para apresentação de proposta de ações de extensão, 33 

como programas e projetos, assim como auxiliar na redação de pareceres, entre outras. Profa. 34 
Gabriela sugeriu que fossem estabelecidos alguns critérios para a escolha de pareceristas, que 35 

poderia ser por sorteio ou seguindo determinada ordem. A profa. Fabiana solicitou que pelo menos 36 
três membros se voluntariassem para compor o GT, que ficou formado pelos seguintes membros: 37 
professores Gabriela de Brelàz e Júlio Zorzenon, Carlos Dias e Bruno Mancini. Ficou acordado 38 
ainda que, o GT se reuniria em breve, para que pudesse apresentar propostas na primeira reunião de 39 
2017. Aproveitando que as propostas do GT seriam apresentadas na próxima reunião, no início de 40 

2017, a Profa. Fabiana propôs agendar, naquele momento, a data da primeira reunião do ano 41 
seguinte. Ficou acordado que não haveria reunião no mês de dezembro, uma vez que não havia 42 

demandas para pauta. Também ficou acordada a data e horário da próxima reunião, que seria 21 de 43 
fevereiro de 2017 às 14h00. Dessa maneira, a Profa. Gabriela sugeriu que o Grupo de Trabalho se 44 
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reunisse com, pelo menos, uma semana de antecedência à reunião de fevereiro, para que os 45 
resultados desse grupo pudessem ser apresentados naquela oportunidade. Dando sequência à 46 
reunião, a Profa. Fabiana passou à Ordem do Dia: 1) Apresentação de Pareceres. 1a)  Curso de 47 

Especialização em Gestão de Pessoas -  Prof. Celso apresentou o parecer que fora elaborado por 48 
ele, em conjunto com a Profa. Fabiana, sendo ambos favoráveis a aprovação do curso analisado. 49 
Com a palavra, o Prof. Júlio relembrou que o curso em questão, não necessitava de aprovação da 50 
CAEC, considerando que fora submetido a um Edital da CAPES e que, dessa forma, fora aprovado 51 
pela PROEC, ProPessoas e UAB. Entretanto, a CAEC optara por tomar ciência e se pronunciar a 52 

respeito, ainda que a aprovação do curso independesse do posicionamento da CAEC. O professor 53 

concluiu dizendo que estava bastante satisfeito com a aprovação desse curso, contudo informou 54 

que, dentre os diversos cortes orçamentários que o governo federal vinha fazendo, incluía-se essa 55 
oferta de cursos de especialização paras servidores. Após as explanações, o Curso de 56 

Especialização em Gestão de Pessoas foi submetido à votação, sendo aprovado por 57 
unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 1b) Projeto de Extensão: Laboratório de 58 

Políticas Públicas Internacionais (LABOPPI) – um dos pareceristas, Carlos Dias, apresentou seu 59 
parecer, o qual era favorável a aprovação do projeto. Ele esclareceu que não se sentiu muito 60 
confortável em opinar quanto ao mérito do projeto, uma vez que não dominava tal área de 61 

conhecimento. Entretanto, sentiu-se confortável em opinar e redigir o parecer favorável, avaliando o 62 
regimento da extensão e ficando, assim, claro que o projeto se adequava à tal regimento. Em 63 

seguida, Bruno Mancini leu o parecer redigido pela Profa. Cíntia que, igualmente, encaminhava 64 
para a aprovação do projeto em questão. Não havendo mais nenhuma colocação a respeito, o 65 

Projeto de Extensão: Laboratório de Políticas Públicas Internacionais (LABOPPI) foi 66 
colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando continuidade, passou-se ao 67 

ponto 2) Orçamentos e deliberações para aquisição da Câmera Digital – Profa. Fabiana 68 
relembrou do que fora acordado na reunião anterior e concedeu a palavra ao sr. João Subires, 69 
responsável pela elaboração dos orçamentos. Ele iniciou informando que a câmera que havia sido 70 

sugerida pela CAEC (filmadora e fotográfica), em sua reunião anterior, apresentava um problema, o 71 
qual não traria benefícios para as atividades de extensão, como a filmagem de eventos longos. Tal 72 

equipamento era capaz de gravar apenas por trinta minutos. Gerando um arquivo após esse tempo. 73 
Isso impediria que palestras e outros eventos com maior duração pudessem ser gravados em sua 74 
íntegra. Sendo assim, ele providenciara orçamentos de uma câmera filmadora, que era capaz de 75 

filmar por até três horas.  O modelo/marca da câmera era Canon R700, com entrada para microfone. 76 
Ele informou ainda que havia solicitado orçamentos aos revendedores e que os receberia no dia 77 

seguinte. Caso a CAEC optasse pela compra de cartão de memória adicional, a câmera teria sua 78 
memória estendida para 32 GB. Ele finalizou dizendo que, naquele momento sua sugestão era a 79 
aquisição de cartão de memória, tripé, microfone e bateria, além da câmera filmadora. A Profa. 80 

Fabiana sugeriu que, devido ao valor escasso, a prioridade deveria ser a câmera, tripé e cartão de 81 
memória. João apresentou sua planilha com orçamentos prévios. Em seguida, Profa. Fabiana, com 82 
auxílio dos membros da CAEC, elaborou a lista de prioridades de bens a serem adquiridos, a 83 
saber: 1) filmadora; 2) tripé; 3) bateria extra; 4) cartão de memória e 5) microfone. Portanto, 84 

ficou acordado que, seguindo a ordem de prioridades e os valores disponíveis, os itens seriam 85 
comprados. Em seguida, passou-se ao ponto 3) Designação de Parecerista para o Projeto de 86 

Extensão: Viabilizando a participação da pessoa idosa nas políticas públicas: Conselho 87 
Estadual do Idoso de São Paulo e Conselho Municipal do Idoso de São Paulo. Profa. Fabiana 88 
solicitou dois voluntários para serem pareceristas do projeto apresentado e coordenado pela Profa. 89 
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Cíntia, ao que os professores Celso e Hage se prontificaram a redigirem o parecer. 90 
Complementando, o Prof. Júlio sugeriu que os pareceres fossem redigidos e encaminhados à 91 
secretária da Câmara de Extensão até início de fevereiro, com uma semana de antecedência à 92 

reunião daquele mês. Assim, ficou acordado que eles enviariam os pareceres para a secretaria da 93 
extensão até o dia 14 de fevereiro. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 94 
16h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão e 95 
Cultura, lavrei esta ata.    96 

Osasco, 23 de novembro de 2016. 97 

___________________________________________ 98 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  99 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 100 

___________________________________________ 101 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso 102 

Representante do curso de Ciências Atuariais 103 

___________________________________________  104 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 105 

Representante do curso de Administração 106 

___________________________________________ 107 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 108 

Representante Docente  109 

___________________________________________ 110 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde  111 

Representante Docente 112 
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___________________________________________ 113 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  114 

Representante do curso de Ciências Econômicas 115 

____________________________________________ 116 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco  117 

Representante do Eixo Multidisciplinar 118 

___________________________________________ 119 

Carlos Eduardo Dias 120 

Representante dos TAEs  121 

____________________________________________ 122 

João Marcelino Subires 123 

Representante dos TAEs  124 

____________________________________________ 125 

Rafaela Truyts Sleimann Santos 126 

Representante Discente 127 

____________________________________________ 128 

Bruno Mancini 129 

Representante da Prefeitura Municipal de Osasco 130 

____________________________________________ 131 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 132 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 133 


