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3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 29.04.2016  2 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, na sala 115 (1º andar) da instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das 5 
Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Cíntia Möller 6 
Araújo, representante do curso de Administração e coordenadora da Câmara de Extensão de 7 
Osasco, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais, a 8 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, 9 
representante do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante 10 

do curso de Ciências Econômicas, Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum. 11 
Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, representante do curso de Ciências 12 

Atuariais, o Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, Rosângela da Silva 13 
Rocha, representante dos TAEs, Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs, Bruna Gil, 14 

representante discente, Juliana Marques Kawamoto, representante discente e Maria Amélia J. Corá, 15 
representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. Cíntia Möller presidiu a reunião. Ela saudou os 16 
presentes e agradeceu pela presença de todos, iniciando pelos Informes: 1- Regimento PROEC – 17 

após várias reuniões tratando do novo Regimento, a nova versão do documento foi encaminhado à 18 
Procuradoria, que fez alguns apontamentos. Em sua última reunião, do dia 14/04, o COEC aprovou 19 

a versão com tais apontamentos. De acordo com o novo regimento, as Câmaras de Extensão e 20 
Cultura (CAEC) são subordinadas à Congregação e não ao COEC. Em breve, o novo regimento 21 

seguirá para aprovação e homologação no CONSU; 2 – Novos Pareceristas da CAEC Osasco -22 
Prof. Cíntia informou aos conselheiros que havia convidado os professores Nildes Pitombo e João 23 

Arantes para serem pareceristas da CAEC, com o objetivo de auxiliar os conselheiros nessa tarefa 24 
de elaboração de pareceres. Profa. Heloísa discordou da atitude de fazer convites informais, 25 
eventuais e individuais a professores, que não os conselheiros da CAEC. Em seu ponto de vista, o 26 

correto seria alterar o regimento, de modo a prever esse tipo de atribuição, evitando convites a 27 
professores “não-membros”. A Profa. Cíntia aceitou a colocação feita pela Profa. Heloísa e afirmou 28 

que desfaria o convite; 3 – Assinatura de Certificados dos cursos Lato Sensu - A Profa. Cíntia 29 
relatou que na última reunião do COEC havia sido informado que alguns cursos de Lato Sensu 30 
estavam enfrentando dificuldades para obter as assinaturas dos coordenadores nos certificados. A 31 

Prof. Heloísa relatou que os certificados dos cursos de Lato Sensu do campus Osasco estavam 32 
sendo assinados dentro do prazo estipulado, que era de 180 dias após a conclusão do curso. 33 

Entretanto, muitos alunos reclamavam do prazo, sempre solicitavam urgência na emissão dos seus 34 
certificados; 4 – Resolução COEC nº 1/2016 - Cobrança de taxas de cursos, com e sem 35 

financiamento definido – Profa. Cíntia leu a Resolução do COEC que estabelece sobre a cobrança 36 
de taxas em cursos autossustentáveis. 5 – Novo membro na CAEC – Profa. Cíntia informou que 37 
havia convidado o Sr. Bruno Mancini, da Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), o qual 38 
também fora aluno do Mestrado Profissional em Gestão de Políticas e Organizações Públicas do 39 
campus Osasco, para ser membro da CAEC como representante da Comunidade Osasquense. Ela 40 

compartilhou que ele tem colaborado com o programa da Profa. Liége, o GES, que trabalha com as 41 
catadoras de lixo. A professora sugeriu que uma das catadoras pudesse ser convidada a fazer parte 42 

dessa Câmara. Neste momento, a Profa. Liége informou que tinha mais contatos de membros da 43 
sociedade e de outras ONGs do município de Osasco, caso não fosse possível conseguir uma das 44 
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catadoras para compor essa Câmara. O Prof. Júlio tomou o cuidado de alertar todos que o mandato 45 
dos membros da CAEC se encerraria em setembro deste ano. Portanto, seria pertinente destacar aos 46 
possíveis novos membros que neste mês haveria nova eleição da Câmara de Extensão e Cultura de 47 

Osasco.  Após o término dos informes, foi questionado qual seriam as datas das próximas reuniões 48 
dessa Câmara, ao que a Profa. Heloísa sugeriu que fosse estabelecido um único dia da semana para 49 
todas as próximas reuniões, visando a facilitar a organização das agendas de todos. Ela destacou 50 
ainda que a Comissão de Horários para as aulas da graduação estava trabalhando na grade horária 51 
para o segundo semestre, portanto seria um momento oportuno para se estabelecer um dia único 52 

para as reuniões da CAEC, considerando que os membros docentes poderiam separar esse dia em 53 

comum, no qual não disponibilizariam para as aulas da graduação. Outros membros não acharam 54 

viável discutir o assunto naquele momento, consequentemente, ficou acordado que esse assunto 55 
seria tratado na próxima reunião. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao Expediente 56 
– Aprovação das atas de 25/02/2016 e 03/03/2016.  Ficou decidido que a aprovação das referidas 57 
atas seria postergada para a próxima reunião, considerando que, por problemas técnicos, os arquivos 58 

da atual reunião não haviam sido enviados com antecedência.  Em seguida, a Profa. Cíntia passou à 59 

Ordem do Dia: 1 - Atividades de Extensão - aprovadas ad referendum: 1a) Seminário 60 
Internacional sobre Difusão de Políticas – coordenado pelos professores: Karen Fernandez, 61 

Osmany Porto e Gabriela de Brelàz; 1b) Semana da Educação Financeira Unifesp EPPEN 2016 62 
– coordenado pelo Prof. Bolivar Godinho; 1c) Debate sobre a Reforma Política – coordenado pelo 63 

Prof. Marcelo Carvalho. As atividades foram apresentadas pela Coordenadora, que informou que já 64 
havia aprovado todas – ad referendum - como já acordado anteriormente, por se tratar de eventos de 65 
curta duração. A Profa. Cíntia colocou os eventos em votação, sendo todos aprovados por 66 

unanimidade. Continuando a reunião, a Profa. Cíntia passou ao ponto 2 – Apresentação de 67 

pareceres e deliberação sobre cursos: 2a) Planilhas de Excel – do casual ao avançado – 68 
coordenado pelo Prof. Luiz Maluf – a parecerista desse curso, Profa. Liége, apresentou parecer 69 
favorável à aprovação, porém sugeriu que fosse anexado o Currículo Lattes da discente, a qual 70 

ministraria o curso. Sendo colocado em votação o Curso de Planilhas de Excel – do Casual ao 71 

Avançado, foi aprovado por unanimidade. 2b) Especialização em Conflitos Internacionais e 72 
Globalização – coordenado pelo Prof. Rodrigo Medina – a parecerista desse curso, Profa. Heloísa, 73 
passou a apresentar seu parecer. Ela mencionou haver encontrado falhas na documentação, com 74 
informações incompletas. Ela sugeriu que algumas retificações fossem feitas no formulário de 75 

credenciamento. Profa. Heloísa apontou que havia pouco detalhamento nas informações relativas ao 76 
TCC, precisando, assim, ser complementado. Ela também destacou que as ementas das disciplinas 77 

eram muito longas e deveriam ser reduzidas, tornando-as mais objetivas. Outro ponto destacado 78 
pela parecerista foi a Secretaria, a qual não foi mencionada no formulário de credenciamento. Ela 79 
questionou quem ficaria sob a responsabilidade dos trabalhos de secretaria do curso. Quanto ao 80 

mérito do curso, a Profa. Heloísa destacou que o mesmo era adequado e muito pertinente. 81 
Terminada a apresentação do parecer, a coordenadora da Câmara passou a palavra ao Prof. Daniel 82 
Huertas, que veio representar o coordenador do curso analisado, Prof. Rodrigo Medina. O professor 83 
leu o documento redigido pelo coordenador, esclarecendo alguns questionamentos apresentados no 84 

parecer da Profa. Heloísa, além de rebater argumentos e colocações feitas pela parecerista. Após sua 85 
apresentação, a Profa. Gabriela desabafou que vinha se sentindo insatisfeita com o clima de guerra 86 
que as reuniões vinham tendo.  Ela destacou que a comunicação nessa universidade estava muito 87 
ruim e que gostaria de poder participar de reuniões mais amigáveis e menos tensas. Ela desejava 88 
construir uma universidade mais humana. Com a palavra o Prof. Júlio ponderou que a redação de 89 



Ministério da Educação 

Universidade Federal de São Paulo 
 CAMPUS OSASCO 
 
 
 
 
  ATA/CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO em 29/04/2016 

um parecer é uma tarefa muito desgastante e árdua, além de difícil. Ele reforçou que redigir um 90 
parecer sobre um projeto de curso de especialização é difícil. O professor continuou ponderando no 91 
fato de que aquele momento da reunião dessa câmara era o espaço e momento ideal para que as 92 

discussões ocorressem. Em seguida, ele sugeriu como encaminhamento que o representante da 93 
coordenação do curso presente se manifestasse em relação aos argumentos apresentados pela 94 
parecerista, no sentido de analisar a viabilidade de serem atendidas as sugestões por ela 95 
apresentadas. Sugeriu também que a parecerista reavaliasse se alguns de seus apontamentos haviam 96 
sido esclarecidos e, portanto, suficientes. O Prof. Daniel Huertas concordou que as ementas estavam 97 

muito longas e poderiam ser reduzidas. Reconheceu também que o tópico “Indicadores de Evasão” 98 

seria dispensável de estar no projeto do curso. Ele também esclareceu que a Secretaria de Extensão 99 

seria o local responsável pela secretaria do curso. Profa. Cíntia concordou que os indicadores de 100 
evasão, por não serem itens obrigatórios, poderiam ser retirados do projeto. Como encaminhamento, 101 
e considerando que o curso deveria ser iniciado apenas no primeiro semestre de 2017, o Prof. Júlio 102 
sugeriu que a análise e deliberação do curso em questão fossem postergadas para um próximo 103 

momento, em outra reunião dessa Câmara, para que houvesse tempo hábil para que as correções 104 
sugeridas pela parecerista pudessem ser realizadas pela coordenação do curso. Com a palavra, a 105 
Profa. Heloísa desabafou que se sentia muito sensibilizada com a situação. Ela afirmou que sentira 106 

muita tristeza ao tomar ciência do relatório, em resposta ao seu parecer, apresentado pela 107 
coordenação do curso. Ela, enquanto parecerista, não tinha tido a intenção de ofender, prejudicar ou 108 

impedir a aprovação do referido curso, pelo contrário, sua intenção era a de contribuir com 109 
sugestões e comentários para aprimorar nos aspectos acadêmicos, nunca tivera a intenção de 110 
interferir no projeto do curso. O Prof. Daniel Huertas, neste momento, se comprometeu a transmitir 111 

os comentários apresentados, ao longo da reunião, aos coordenadores do curso, solicitando que 112 

esses anexassem o PPC ao formulário de cadastramento, assim como, realizassem as alterações 113 
sugeridas. Como encaminhamento a Profa. Cíntia se manifestou, reforçando que o Prof. Daniel 114 
deveria levar os apontamentos e sugestões apresentadas pela CAEC aos coordenadores do curso, os 115 

quais deveriam realizar as alterações e reapresentar o projeto a essa Câmara. Dessa forma, ficou 116 
acordado que o referido projeto do Curso de Especialização em Conflitos Internacionais e 117 

Globalização seria corrigido e reapresentado na próxima reunião dessa Câmara. 2c) 118 
Especialização em Gestão Contemporânea – coordenado pelos Professores Heloísa Hollnagel e 119 
Ricardo Bueno – o parecerista desse curso, Prof. Júlio, iniciou informando que seu parecer estava 120 

bastante carregado, com argumentos pesados. Ele se desculpou por ter entregado seu parecer 121 
tardiamente, após o prazo estabelecido. O professor iniciou comunicando aos membros que havia 122 

sentido certa dificuldade em entender qual era o foco do curso, não ficando claro para quem estava 123 
de fora, ou seja, não era daquela área do conhecimento, qual era o objetivo do curso. Ele relatou que 124 
o curso estava organizado, contudo não conseguira entender a razão pela qual tais disciplinas 125 

haviam sido escolhidas, não sendo possível compreender o motivo das mesmas terem sido 126 
aprovadas pela coordenação do curso. Ele salientou que o projeto precisaria ser mais bem 127 
estruturado. Em seguida, a Profa. Heloísa esclareceu as dúvidas apresentadas pelo parecerista. 128 
Considerando que, de acordo com o calendário para início dos cursos Lato Sensu, esse curso só 129 

poderia ser iniciado em 2017, o Prof. Júlio ponderou ser apropriado que os coordenadores do curso 130 
fizessem as correções sugeridas pelo parecerista e submetessem o projeto novamente à CAEC, na 131 
próxima reunião, pois entende que o curso pode ser enriquecido com as sugestões apresentadas.  132 
Contrária a essa proposta de encaminhamento, a Profa. Heloísa afirmou não estar disposta a refazer 133 
todo o PPC do curso. Ela entende que o projeto pudesse ser aprimorado em alguns pontos, porém 134 
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não desejaria ter que submeter o curso novamente à avaliação pela CAEC. Rebatendo esse 135 
argumento, o Prof. Júlio esclareceu que, em sua opinião, a justificativa do curso era falha e, 136 
portanto, necessitava aprimoramento. Com a palavra, a Profa. Fabiana afirmou sentir muita pressa, 137 

por parte de alguns proponentes, nas aprovações de suas propostas de cursos, considerando que, em 138 
geral, esses proponentes apresentam muitas demandas consecutivas. Ela ponderou que as discussões 139 
que antecedem as deliberações dos cursos deveriam ser mais prolongadas, pois dessa forma a 140 
construção da universidade e do nosso campus seria feita com maior qualidade. Portanto, se estava 141 
difícil de concluir tantos projetos de boa qualidade ao mesmo tempo, ou em curto espaço de tempo, 142 

ela sugeriu que fossem apresentados menos projetos, porém de maior qualidade. A Profa. Liége 143 

solicitou a palavra para compartilhar a dificuldade enfrentada em redigir pareceres, pois muitos 144 

pareceristas não têm domínio técnico do conteúdo do curso analisado. Continuando as colocações 145 
dos senhores membros, a Profa. Gabriela compartilhou que gostaria, em um mundo ideal, que os 146 
pareceres fossem redigidos pelos pareceristas sem que esses tivessem conhecimento dos respectivos 147 
proponentes.  Prof. Júlio complementou suas colocações anteriores, comparando a elaboração de 148 

um parecer e seus ajustes por parte do proponente do curso, com a orientação de um docente e seu 149 
orientando. Em ambos os casos, as sugestões apresentadas, pelo orientador ou pelo parecerista, 150 
serviam para enriquecer o projeto e não o contrário. A Profa. Heloísa continuou discordando da 151 

postergação da votação de seu projeto. Ela insistiu que seu projeto já estava pronto e que, embora 152 
pudesse ser aprimorado, considerando que o mesmo não apresentava nenhum entrave regimental, 153 

ele poderia ser votado naquele momento. Entendendo a dificuldade da Profa. Heloísa, o Prof. Júlio 154 
se ofereceu para ajudá-la nas adequações sugeridas por ele no parecer. Após todas as colocações, a 155 
Profa. Cíntia encaminhou a questão, apresentando duas propostas de votação: Proposta 1- 156 

apresentada pelo Prof. Júlio: postergar a votação do referido curso para outra reunião, para que 157 

houvesse tempo para a coordenação do curso realizar as devidas correções propostas em seu projeto 158 
pedagógico; Proposta 2 – apresentada pela Profa. Heloísa: realizar as adequações sugeridas pelo 159 
parecerista, contudo, proceder à votação neste momento. As propostas foram colocadas em votação, 160 

sendo aprovada, por 5 (cinco) votos a 1 (um) a Proposta 1 – Postergar a votação para outra 161 

reunião, aguardando as correções e ajustes por parte da coordenação do curso, que contará 162 
com a ajuda do Prof. Júlio. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao ponto 3 – 163 
Atribuição de parecerista para o curso de Especialização em Gestão de Pessoas – coordenado 164 
pelos professores Nildes Pitombo e João Arantes – a Profa. Fabiana se ofereceu para ser a 165 

parecerista do curso, ficando estabelecido o prazo de entrega do parecer o dia 29 de maio, para 166 
que o parecer pudesse ser apresentado na próxima reunião, agendada para o dia 31 de maio. 167 

Encaminhando para o término da reunião, a Profa. Cíntia passou ao último ponto de pauta 4 – 168 
Apreciação da Concepção de Extensão para a Curricularização – considerando o avançado da 169 
hora, os membros chegaram a um consenso de transferir o ponto para a próxima reunião. Não 170 

havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 17h00. Eu, Patricia Grechi dos Santos 171 
Barbosa, secretária da Câmara Técnica de Extensão, lavrei esta ata. 172 

 173 

Osasco, 29 de abril de 2016. 174 
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