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6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 04.08.2016  2 

Ao quarto dia do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e quinze minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 
Osasco, no auditório da instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, 5 
município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: a Profa. Dra. Cíntia Möller 6 
Araújo, representante do curso de Administração e coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura 7 
de Osasco, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais, o 8 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 9 
representante docente, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências 10 

Econômicas, o Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, suplente da representante do Eixo Comum, 11 
Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs, João Marcelino Subires, representante dos 12 

TAEs e Bruno Mancini, representante da comunidade de Osasco. Justificaram ausência: o Prof. Dr. 13 
Antônio Cordeiro Filho, representante do curso de Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Heloísa Candia 14 

Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis e a Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, 15 
representante do Eixo Comum, a qual enviou seu suplente. Estiveram ausentes: Bruna Gil, 16 
representante discente e Juliana Marques Kawamoto, representante discente. A Profa. Cíntia 17 

presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou sugerindo 18 
inversão nos pontos de pauta, começando, dessa forma, pela ordem do dia, sugestão que foi aceita 19 

por todos. Assim, deu-se início pela Ordem do Dia: 1) Aprovação de Atividades de Extensão: 20 
1a) Evento: Universidade Pública: Desafios Atuais – aprovada ad referendum. A Profa. Cíntia 21 

apresentou o formulário SIEX com as informações da ação e esclareceu que havia aprovado ad 22 
referendum a atividade em questão, em função da data de realização e conforme já acordado pelo 23 

colegiado, em casos de eventos. Submetido à votação, o evento foi aprovado por unanimidade. 24 
Em seguida, passou-se ao ponto 1b) Evento: Roda de Conversa sobre Empreendedorismo e 25 
Sustentabilidade, concedendo a palavra ao Prof. Mauri, que substituía a Profa. Liége, representante 26 

do Eixo Comum e coordenadora da ação. Prof. Mauri apresentou a programação do evento, que era 27 
parte do Programa de Gestão e Educação para a Sustentabilidade (GES), programa que já 28 

cadastrado na extensão. Não havendo dúvidas a respeito da atividade, o evento foi colocado em 29 
votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao 30 
ponto 1c) Amplitudes - Programa para Compreensão da Realidade Brasileira – coordenado 31 

pelo Prof. Fabio Venturini. A Profa. Gabriela se ofereceu para ler o formulário SIXE, com a 32 
descrição do programa e, após sua leitura, a Profa. Cíntia solicitou ajuda dos senhores conselheiros 33 

para que fosse estabelecido um modus operandi relacionado à aprovação de programas de extensão. 34 
Ela estava em dúvida se seria possível aprovar um programa de extensão apenas tendo o formulário 35 

SIEX como base de informação. Ela sentia falta de ter acesso ao projeto completo do programa. 36 
Com a palavra, o Prof. Júlio aproveitou a oportunidade para relembrar aos presentes as definições 37 
de programas de extensão, os quais deveriam conter vários projetos, cursos, eventos, entre outras 38 
atividades de extensão. Para que fosse possível a aprovação da proposta pela CAEC, ele entendia 39 
que era necessária a apresentação do projeto completo, com justificativas, objetivos, metodologia, 40 

além da descrição dos projetos e cursos a serem desenvolvidos. O Prof. Fábio discordou dos 41 
colegas, entendendo ser desnecessária a análise de documentação detalhada ou complementar, 42 

considerando que o formulário oficial e institucional era o SIEX, portanto, julgava suficiente 43 
analisar tal formulário, onde o docente já tivera que preencher todos os campos com as informações 44 
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solicitadas. A Profa. Gabriela ponderou que, certamente, o proponente já teria os dados necessários 45 
para apresentar à CAEC, e sugeriu que fosse solicitada a ele tal documentação. O Sr. João Subires 46 
apresentou uma dúvida referente à avaliação das propostas de cadastramento de programas junto à 47 

PROEC, se lá haveria uma avaliação técnica ou apenas homologatória. Caso fosse uma avaliação 48 
técnica, atentando aos itens obrigatórios, como já fora mencionado, ele entendia que não seria 49 
necessária a análise detalhada por parte desse colegiado. Outros membros reforçaram sua 50 
preocupação e dificuldade em avaliar e aprovar um programa de extensão, cuja documentação 51 
estava incompleta.  Prof. Júlio reafirmou que, por se tratar da proposta de cadastro de um programa 52 

de extensão, o proponente deveria enviar um projeto completo, seguindo as orientações e atendendo 53 

todos os requisitos para tal.  Ao contrário dos colegas, o Prof. Fábio afirmou que, quando ele 54 

cadastrara seu programa de extensão, não lhe fora solicitado nenhum outro documento, mas tão 55 
somente, o preenchimento do formulário SIEX. Ou seja, se o formulário de cadastramento padrão 56 
da Unifesp era apenas o SIEX, ele insistia em seu posicionamento de não se fazer necessário a 57 
apresentação de documentos complementares, além do formulário SIEX. Profa. Cíntia, tentando 58 

chegar a um encaminhamento, sugeriu que fosse estabelecido um modus operandi, no qual para 59 
toda solicitação de aprovação de programas de extensão, seria solicitado a apresentação de uma 60 
proposta completa, que contemplasse todos os requisitos estabelecidos nas normas da extensão. 61 

Para o caso em análise, sugeriu que fosse solicitado ao docente responsável pelo programa que 62 
encaminhasse uma proposta completa do programa. Com a concordância de todos, ficou decidido 63 

que seria solicitado ao proponente do programa de extensão, Amplitudes - Programa para 64 
Compreensão da Realidade Brasileira – coordenado pelo Prof. Fabio Venturini, uma 65 
documentação complementar, para posterior avaliação pela CAEC. Dando sequência à reunião, 66 

a Profa. Cíntia passou ao ponto 1d) Curso de Extensão: Introdução ao Debate Político 67 

Contemporâneo, informando que esse curso era parte do Programa de Extensão Amplitudes. Prof. 68 
Júlio sugeriu que o curso fosse aprovado, independentemente da aprovação do programa ao qual 69 
estava vinculado, considerando que não era necessário a vinculação de um curso de extensão a um 70 

programa de extensão. Entretanto, sugeriu também que fosse solicitado ao proponente que, 71 
igualmente, enviasse uma programação detalhada do curso, como por exemplo: docentes 72 

responsáveis e suas respectivas disciplinas, carga horária, ementas, entre outras informações. Os 73 
presentes concordaram com as sugestões apresentadas e, assim, foi colocado em votação o curso 74 

Introdução ao Debate Político Contemporâneo, sendo aprovado por unanimidade, com a 75 
sugestão de solicitar o envio de documentação complementar. Em seguida, passou-se ao ponto 76 

1e) Curso de Extensão: Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo – 100 anos da 77 
Publicação, o qual também estava vinculado ao Programa de Extensão Amplitudes. Da mesma 78 
forma que ocorrera com a aprovação do curso anteriormente analisado, o colegiado decidiu solicitar 79 
ao proponente uma programação mais detalhada do referido curso. Dessa maneira, foi colocado em 80 

votação o curso Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo – 100 anos da Publicação, sendo 81 
aprovado por unanimidade, com a sugestão de solicitar o envio de documentação 82 
complementar. Finalizando a aprovação de atividades de extensão, passou-se ao ponto 1f) Evento: 83 
Visita à Escola Nacional Florestan Fernandes. Foi apresentado o formulário de cadastramento do 84 

evento e, não havendo dúvidas em relação à atividade, a mesma foi colocada em votação, sendo 85 
aprovada por unanimidade. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia passou ao ponto 2) 86 
Discussão sobre processo eleitoral da CAEC, concedendo a palavra ao Prof. Júlio que leu os 87 
artigos 4, 5 e 6 do regimento da Câmara de Extensão, que regem sobre seu processo eleitoral e sua 88 
composição. Baseado no regimento, o Prof. Júlio apresentou algumas propostas de procedimentos 89 
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para comunicar a comunidade acadêmica do processo eleitoral. Ficou acordado que seria enviado 90 

e-mail aos coordenadores de curso, solicitando a indicação de um representante docente por 91 

curso. Quanto ao processo eleitoral para representação dos TAEs, Docentes e Discentes seriam 92 
enviados e-mails a cada seguimento, divulgando o prazo de inscrições, bem como o período 93 
das eleições. Já para a indicação de representantes da Prefeitura Municipal de Osasco e dos 94 
Movimentos Sociais da Sub-Região Oeste da Região Metropolitana, seriam enviados ofícios a 95 
esses órgãos, solicitando a indicação de seus respectivos representantes. Finalizando os pontos 96 
da Ordem do Dia, passou-se ao ponto 3) Calendário das Reuniões Ordinárias – 2º Semestre 2016 97 

– foram agendadas as duas próximas reuniões ordinárias, a saber: 15 de setembro de 2016 e 98 
25 de outubro de 2016, ambas às 15 horas.  Terminando a Ordem do Dia, voltou-se ao 99 

Expediente: 1) Aprovação de Atas: 19/04/2016 e 29/04/2016, sendo ambas aprovadas por 100 
unanimidade. Em seguida passou-se ao ponto 2) Apresentação do Bruno Mancini, representante 101 
da SEPLAG, expondo os trabalhos que a Secretaria de Planejamento e Gestão tem desenvolvido e 102 
sugestões de parceria entre a Prefeitura e a Unifesp. Não havendo mais considerações, a reunião foi 103 

encerrada às 16h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de 104 
Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    105 

                                                                 Osasco, 04 de agosto de 2016. 106 

___________________________________________ 107 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 108 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 109 

___________________________________________ 110 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  111 

Representante do curso de Relações Internacionais  112 

___________________________________________ 113 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos  114 

Representante Docente  115 
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___________________________________________ 116 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 117 

Representante Docente  118 

___________________________________________ 119 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  120 

Representante do curso de Ciências Econômicas 121 

___________________________________________ 122 

Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira 123 

Representante do Eixo Comum  124 

____________________________________________ 125 

Elisângela Bardi da Fonseca 126 

Representante dos TAEs  127 

____________________________________________ 128 

João Marcelino Subires 129 

Representante dos TAEs  130 

____________________________________________ 131 

Bruno Mancini 132 

Representante da Prefeitura  133 

 134 
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____________________________________________ 135 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 136 

Secretária da Câmara de Extensão 137 


