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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 22.11.2017  2 

Ao vigésimo segundo dia do mês de novembro de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta e 3 

oito minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 103, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 
das 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; o Prof. Dr. João Tristan 10 

Vargas, suplente do representante do Eixo Multidisciplinar; o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde 11 
Hage, representante docente; o Prof. Ms. Sandro Braz Silva, representante suplente do curso de 12 

Ciências Contábeis; o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos TAEs e o sr. João Marcelino 13 
Subires, representante dos TAEs. O Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de 14 

Ciências Econômicas e o sr. Bruno Mancini, representante da Prefeitura Municipal de Osasco, 15 
justificaram sua ausência. Renato Maia Paglarin, representante discente, comunicou seu 16 
desligamento da CAEC, por questões profissionais. A secretária executiva, Maristela Feldman, 17 

secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo 18 
a presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Criação da página da CAEC no Facebook – 19 

reforçou o interesse da coordenação da CAEC e do bolsista de extensão no sentido de que todos os 20 
membros curtam e compartilhem a página da CAEC no Facebook. O bolsista, Matheus Modina, 21 

estava responsável pela administração da página, publicando eventos e diversas atividades das 22 
ações de extensão, tanto do nosso campus, como dos demais campi da Unifesp. As sugestões de 23 

toda a comunidade seriam sempre bem-vindas. A PROEC também já tinha uma página no 24 
Facebook e compartilhava as notícias com os bolsistas e esses, compartilhavam informes mais 25 
chamativos. A professora informou que, infelizmente, a bolsa do Matheus terminaria em dezembro, 26 

mas havia uma esperança de renovação das bolsas no próximo ano. 2) Apresentar material da 27 
reunião do dia 08/11 -  Profa. Fabiana compartilhou a apresentação que havia feito na reunião com 28 

as chefias de departamento. Ela informou que não conseguiu atingir seus objetivos, de transmitir 29 
informações sobre a extensão, uma vez que apenas a profa. Nena Cei, Chefe do Departamento de 30 
Ciências Contábeis, esteve presente, além de alguns membros da própria CAEC. Em sua opinião, a 31 

câmara precisaria pensar em novos caminhos e novas estratégias para dialogar com as chefias de 32 
departamento. Prof. Hage complementou que era necessário o auxílio dos representantes, que 33 

deveriam compartilhar as informações em seus departamentos. 3) Informações sobre a reunião da 34 
COEC do dia 09/11 – A) Editais de revitalização – Edital foi divulgado por campus, com seus 35 

prazos e inscrições, porém a avalição das propostas seria feita por uma comissão da instituição toda. 36 
B) Aprovação de Novos Cursos – PROEC identificou vários cursos com pendências. Esses cursos 37 
deveriam fazer os devidos ajustes e seriam aprovados na próxima reunião de dezembro. Entre os 38 
cursos com pendências, estava o curso do nosso campus – MBA – Especialização em Gestão 39 
Estratégica, que efetuara modificações na planilha de custos e ainda apresentava pendências de 40 

documentação. C) Curricularização – as propostas já haviam sido enviadas e encaminhadas para 41 
providências. D) 20% de Bolsas de Ensino para cursos de especialização - Prof. Celso solicitou 42 

permissão para transmitir um informe sobre as bolsas, pois ele era integrante do GT que discutira a 43 
Resolução 131 a respeito dos critérios para a distribuição dessas bolsas. Ele relatou que os trabalhos 44 
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do GT haviam sido encerrados e que os critérios que haviam sido estabelecidos para a distribuição 45 
de bolsas seriam: i) situação socioeconômica (desempregados ou com baixa renda); ii) o impacto da 46 
formação do aluno em seu ambiente em que estaria inserido; iii) mérito teria uma valoração 47 

mínima. O professor concluiu dizendo que, assim que o documento estivesse pronto, as câmaras 48 
seriam comunicadas e receberiam esse documento. A Profa. Fabiana perguntou se os membros da 49 
CAEC teriam a oportunidade de apresentar sugestões sobre o documento. O Prof. Celso disse que 50 
haveria a possibilidade de manifestação de todos. Considerando que não haveria uma reunião 51 
ordinária no mês de dezembro, a Profa. Fabiana sugeriu que as discussões e sugestões sobre o 52 

documento se dessem por e-mail, para que ela estivesse subsidiada quando o documento fosse 53 

votado no COEC. Prof. Celso observou que a Resolução 131 era de suma importância, 54 

considerando as enormes diferenças que haviam entre cursos pagos nos diferentes campi. Com essa 55 
resolução tornou-se possível uma uniformização dos critérios para as diferentes realidades. Em 56 
continuidade a reunião, a Profa. Fabiana solicitou a inversão de pauta, passando à Ordem do Dia: 57 

1) Eventos (aprovados ad referendum) - a) Lançamento - Debate: Livro: Cuba no século 58 
XXI - dilemas da revolução; b) Experiências Internacionais de Democracia e Participação 59 
Social; c) Primeira Semana de Valorização à Vida da EPPEN; d) Painel: A ação 60 
internacional dos movimentos sociais brasileiros: o MST e a UMM -  a professora apresentou 61 

cada ação que fora aprovada e fez breve relato sobre cada uma delas. Sendo colocadas em votação, 62 
todas as ações foram homologadas por unanimidade. Em seguida, passou-se ao ponto 2) 63 

Aprovação das propostas – Edital de Revitalização (aprovadas ad referendum): a) Projeto de 64 
Revitalização – Profa. Luciana; b) Projeto de Revitalização: Espaços Acolhedores – NAE -  65 
Profa. Fabiana relembrou aos membros que fora lançado um edital de revitalização com período de 66 

inscrição previsto para até o dia 12 de novembro. A CAEC Osasco solicitou prorrogação do prazo, 67 

tendo esse período estendido até o dia 16 de novembro. De acordo com o edital, no artigo 6.4, a 68 
proposta deveria ser encaminhada, em documento PDF, constando: objetivo, local a ser implantado 69 
(campus e/ou unidade acadêmica com endereço completo); objetivo; metodologia; parecer 70 

favorável da CAEC (Câmara de Extensão e Cultura) do campus a ser implementada a proposta. 71 
Ainda de acordo com edital, no artigo 7.1, os projetos seriam avaliados e selecionados por um 72 

comitê designado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) em conjunto com as CAECs de 73 
cada campus, considerando critérios e pesos estabelecidos no edital. Nosso campus recebeu as duas 74 
propostas acima, uma apresentada pela Profa. Luciana Onusic, que propunha a construção de uma 75 

cobertura na área externa (gramado). A outra fora apresentada pelo NAE, que propunha a aquisição 76 
de puffs a serem alocados no corredor do primeiro pavimento, tornando-se um local de convivência 77 

para os discentes. Alguns membros se queixaram de dificuldades para analisar as propostas, 78 
considerando que elas envolviam questões de infraestrutura e isso não era atribuição da CAEC. 79 
Contudo, considerando que a CAEC deveria se atentar para o edital e que esse não exigia análise 80 

técnica da CAEC, essa câmara havia analisado apenas o mérito das propostas e não sua viabilidade. 81 
Ambos os projetos estavam no espírito do edital, por isso haviam sido encaminhados com parecer 82 
favorável da CAEC para avaliação do comitê institucional. Sendo assim, as duas propostas foram 83 
homologadas e encaminhadas para a PROEC, com parecer favorável. Considerando o 84 

avançado do horário, a Profa. Fabiana sugeriu que os itens do Expediente fossem prejudicados e 85 

uma reunião extraordinária fosse agendada. Com a anuência de todos, ficou agendada uma 86 
reunião extraordinária para o dia 06 de dezembro às 09h30. Não havendo mais considerações, a 87 
reunião foi encerrada às 11h55. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de 88 
Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    89 
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Osasco, 22 de novembro de 2017. 90 

___________________________________________ 91 
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