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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 

OSASCO, em 28.11.2018  2 

Ao vigésimo oitavo dia do mês de novembro de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e 3 

cinco 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: a Profa. Dra. 6 

Marina Faraco Lacerda Gama, representante suplente do curso de Administração; o Prof. Dr. Celso 7 

Takashi Yokomiso, representante do curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz, 8 

representante do curso de Ciências Econômicas; o Prof. João Tristan Vargas, representante suplente 9 

do Eixo Multidisciplinar; o Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior, representante suplente do 10 

curso de Relações Internacionais; a Profa. Dra. Arlete Eni Granero, representante docente; o Prof. 11 

Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia, 12 

representante docente; o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs e Caroline Magalhães 13 

Silva, representante suplente da Prefeitura Municipal de Osasco. Justificaram sua ausência: o 14 

Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito e o sr. Carlos Eduardo 15 

Dias, representante dos TAEs. Esteve ausente: o Prof. Ms. Marcelo Rabelo Henrique, representante 16 

do curso de Ciências Contábeis. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 17 

secretariou a reunião. O Prof. Celso presidiu a reunião. Ele saudou os conselheiros, agradecendo a 18 

presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Políticas para Observatórios da Unifesp – 19 

comunicando que no dia 05 de dezembro haveria uma reunião entre a equipe da PROEC e essa 20 

câmara, no campus Osasco, contando com a presença da Pró-Reitora de Extensão e Cultura, Profa. 21 

Dra. Raiane Patricia Severino Assumpção. O objetivo era fazer uma varredura de projetos e 22 

programas de extensão, já realizados em toda a instituição, e que pudessem se tornar um 23 

observatório. Sendo assim, o Prof. Celso pediu a colaboração dos representantes no sentido de 24 

fazerem um levantamento de todos os projetos e programas de suas respectivas áreas, e que 25 

pudessem se tornar observatórios. A Profa. Marina sugeriu o Ateliê de Pesquisa, conjunto de 26 

eventos, que fazia parte do projeto apresentado pela Profa. Lúcia do departamento de 27 

Administração, em parceria com outros docentes do departamento. O Prof. Celso relembrou que 28 

havia mais projetos já em andamento, como: LABOPPI, Realidade Latino Americana e Identidade 29 
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Osasco. Contudo, acredita que havia outros projetos que poderiam se tornar observatórios, que 30 

seriam núcleos responsáveis por “observar” a realidade da região/área/setor. Ele reforçou o pedido 31 

de auxílio para fazer esse levantamento junto aos cursos/departamentos e disse que contava com a 32 

presença de todos na reunião do dia 05/12. 2) Edital de Revitalização e seleção de projetos 33 

(janeiro 2019) – informou que o Edital de Revitalização deveria ser publicado no início de 2019, a 34 

depender da verba que fosse disponibilizada para o próximo ano. Para esse edital cada câmara de 35 

extensão deveria analisar propostas de melhorias/revitalização/benfeitorias para o campus. O Prof. 36 

Celso sugeriu que cada representante já se adiantasse e começasse o diálogo com seus pares, 37 

pensando em possibilidades de propostas para o edital. Ele destacou que projetos arquitetônicos 38 

eram mais difíceis de serem contemplados, pois eram mais caros e demorados para sua execução, 39 

pois demandavam aprovação e orientações da divisão de infraestrutura, além de necessitarem de 40 

equipe técnica (manutenção) para sua execução. 3) Distribuição de sobras de recurso da FAP 41 

para projetos/programas de extensão vinculados à UC's (curricularizadas) – o professor 42 

informou que havia um valor remanescente de verbas da FAP, aproximadamente R$ 4.000,00 por 43 

campus, que seria repassado para as UC e Projetos Curricularizados. Este recurso poderia ser 44 

utilizado pelas CAECs. Era necessário enviar um projeto e plano de trabalho descrevendo como a 45 

verba seria utilizada. No campus Osasco, entre os 3 Programas e 7 Projetos cadastrados no SIEX,  46 

havia apenas um deles que já estava trabalhando com UC Curricularizada, a saber: Programa 47 

Aprendizagem Baseada em Projetos Sociais, coordenador pelo Prof. Dr. João Arantes. Os 48 

professores Arlete e Celso também ofertavam UCs que seriam curricularizadas em breve, mas que 49 

ainda não apareciam na relação das UCs curricularizadas. Para esclarecer essa questão e verificar a 50 

possibilidade de solicitar parte da verba para essas duas disciplinas, o Prof. Celso se comprometeu a 51 

entrar em contato com a PROGRAD. 4) Apresentação de representantes discentes – o Prof. 52 

Celso se desculpou por não poder cumprir seu objetivo que seria o de apresentar os novos 53 

representantes discentes para compor a CAEC. Ele comunicou que havia dois estudantes que 54 

demonstraram interesse em fazer parte da Câmara de Extensão, mas ele ainda precisava retornar o 55 

contato para confirmar a intenção deles e sugerir que iniciassem sua representação no início de 56 

2019. Encerrados os informes, o Prof. Celso deu início ao Expediente: 1) Aprovação da Ata da 57 

Reunião Ordinária da CAEC de 24/10/2018 - a ata foi lida pelos presentes e, como não houve 58 

qualquer tipo de questionamento, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade. 2) 59 
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Regimento da CAEC -  o Prof. Celso sugeriu que a CAEC aguardasse a publicação do Regimento 60 

da PROEC, que havia sido aprovado no último COEC, para realizar as alterações no regimento 61 

interno dessa câmara. Prof. João Tristan sugeriu a readequação da questão de tempo de espera para 62 

início das reuniões, em virtude de quórum. A sugestão dele era que as reuniões fossem iniciadas no 63 

horário previsto, sem necessidade de quórum mínimo. Contudo, se isso fosse inviável, que se 64 

mantivesse um período de espera, mas que esse tempo fosse reduzido de 30 minutos para, no 65 

máximo, 15 minutos. Ficou acordado que o assunto - Regimento da CAEC - seria retomado 66 

nas reuniões no início de 2019. 3) Indicação de Representante Suplente para CAEP – 67 

considerando um critério que fora adotado pelos conselheiros na congregação de manter um 68 

equilíbrio em relação ao número de representantes, por curso/departamento/área, na composição da 69 

CAEP, a única alternativa de indicação de membro suplente da CAEC na CAEP seria o Prof. Fábio 70 

Luís dos Santos. A indicação foi aprovada por unanimidade, contudo, o Prof. Acácio ficou 71 

responsável por confirmar com o Prof. Fábio se ele aceitava essa indicação. 4) Participação de 72 

representante de movimentos sociais na CAEC – Prof. Celso iniciou relembrando que o Prof. 73 

Espinosa estivera responsável por fazer contatos com movimentos sociais da região de Osasco, mas, 74 

apesar de seus esforços, a CAEC continuava sem essa representatividade. Sr. João Subires se 75 

ofereceu para conversar com o Prof. Antônio Roxo, que além de grande amigo do Prof. Espinosa, 76 

também tinha contato com diversas entidades sindicais e movimentos sociais da região. O Prof. 77 

Celso agradeceu a sugestão do Sr. João Subires, mas apresentou mais uma possibilidade de contato, 78 

que seria com entidades e ONGs ligadas à inclusão de pessoas, direitos humanos e similares. Srta. 79 

Caroline, representante da Prefeitura, se colocou à disposição para entrar em contato com algumas 80 

dessas entidades. Sr. João Subires sugeriu que a CAEC tentasse contato direto com o Conselho 81 

Municipal de Assistência Social, por ser a instância que trabalha com esse tipo de entidade. Prof. 82 

Celso destacou que o importante era ter essa representatividade na CAEC, independente da forma 83 

de contato que fosse feita.  Prof. Hage corroborou a sugestão do Sr. Subires, de consultar o 84 

Conselho de Assistência Social, solicitando um representante, o que poderia abrir o leque de opções 85 

para as indicações.  Prof. Acácio igualmente concordou com esse tipo de indicação, pois ampliaria 86 

as possibilidades de representatividade. Esse representante poderia contribuir com os projetos e 87 

programas de extensão já existentes na EPPEN, ajudando a aproximar a escola da comunidade. Já a 88 

Profa. Daniela ficou em dúvida de como se daria a solicitação de indicação desse representante, se a 89 
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CAEC indicaria um perfil desejado e as instituições fariam uma seleção baseada nesse perfil, ou se 90 

a câmara apenas pediria a indicação de alguns nomes e faria um tipo de seleção, a partir desses 91 

nomes indicados. Prof. Celso entendia ser mais adequado pedir que a indicação já fosse baseada em 92 

um perfil a ser traçado pela CAEC. Prof. João Tristan questionou se esse representante teria direito 93 

a voto, ao que foi esclarecido que sim. Pensando que esse representante teria direito a voto, Prof. 94 

Acácio ponderou que seria importante traçar um perfil desejado pela CAEC, pensando em ter um 95 

representante que viesse a contribuir com projetos e programas de extensão já em desenvolvimento 96 

no campus, visando promover mais ações extensionistas que fossem de áreas de interesse da 97 

comunidade, como: financeira, violência, desrespeito aos direitos humanos, entre outros. Prof. 98 

Raphael reforçou a mesma ideia, da importância de conseguir a indicação de um representante que 99 

tivesse aderência com as propostas da CAEC. Prof. Celso propôs algumas opções de 100 

encaminhamento: i) CAEC desenha o perfil desejado para essa representação; ii) solicitar ao 101 

Conselho Municipal de Assistência Social a indicação de um representante entre seus membros; iii) 102 

CAEC desenha um perfil desejado para essa representação e faz contato pessoal com o Conselho, 103 

apresentando programas e projetos de extensão desenvolvidos pela EPPEN. Prof. João Tristan 104 

sugeriu que se criasse um Grupo de Trabalho para pensar e redigir o perfil desejado para esse 105 

representante de movimentos sociais, trazendo esse documento pronto para que fosse discutido e 106 

aprovado na próxima reunião da CAEC, no início de 2019. A sugestão do Prof. João Tristan foi 107 

aceita e aprovada por unanimidade e o GT foi formado com os seguintes membros da CAEC: 108 

Prof. Acácio Augusto, Sr. João Subires, Prof. João Tristan e Profa. Marina Faraco. O grupo 109 

se comprometeu a trazer um documento pronto, com perfil desejado para o representante de 110 

movimentos sociais, para a primeira reunião de 2019. 5) Divulgação das atividades extensivas 111 

(organização de agenda e divulgação em página da Eppen) – Prof. Celso compartilhou que os 112 

eventos de extensão vinham sendo registrados com pouca antecedência, ou nenhuma, em alguns 113 

casos. Esse fato prejudicava a organização e realização dos eventos, além de criar uma cultura 114 

errada do não cumprimento de prazos e regras. Com o crescimento de cadastros fora de prazo, o 115 

campus Osasco estava ficando mal visto pela PROEC. As professoras Arlete e Marina sugeriram 116 

que a CAEC não aceitasse e nem aprovasse ações que fossem cadastradas fora dos prazos 117 

regimentais. Prof. Celso pediu a colaboração dos colegas para transmitir a informação, da 118 

necessidade de cumprir prazos e realizar cadastros com antecedências, aos colegas de 119 
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cursos/áreas/departamentos. 6) Calendário de reuniões para 2019 -  Prof. Celso sondou com os 120 

colegas quais seriam possíveis dias da semana para a definição de calendário para as reuniões de 121 

2019. Ele destacou que não tinha disponibilidade de permanecer com as reuniões às quartas-feiras, 122 

pois era um dia que ele tinha compromisso. Profa. Daniela sugeriu que as reuniões ocorressem às 123 

sextas-feiras, considerando que já era um dia fixo para as reuniões da Congregação e da Câmara de 124 

Graduação. Alguns membros não tinham disponibilidade para esse dia. Prof. Celso sugeriu marcar 125 

para as terças-feiras, sendo aceito por todos. Decidiu-se que as reuniões seriam realizadas 126 

sempre na quarta terça-feira do mês, sendo a primeira data agendada para o dia 26/02/2019. 127 

7) Edital de Professor Visitante -  Prof. Celso informou que haviam sido liberadas 4 vagas de 128 

professor visitante para o campus. Uma dessas vagas seria disponibilizada para a extensão e ficaria 129 

vinculada ao Departamento Multidisciplinar. Sendo assim, ficou decidido na congregação que essas 130 

vagas seriam compartilhadas entre os departamentos: 1 vaga para Economia e Administração; 1 131 

vaga para Ciências Contábeis e Ciências Atuariais; 1 vaga para Relações Internacionais e Direito e 132 

1 vaga para Multidisciplinar e Extensão. As vagas haviam sido liberadas há pouco tempo e havia 133 

urgência na seleção desses professores, pois havia um temor de que tais vagas pudessem ser 134 

perdidas na mudança de governo, a partir do início de 2019. O perfil para a vaga de extensão seria 135 

de um professor qualificado e experiente em projetos e programas de extensão, pois esse poderia 136 

auxiliar nas ações que já vinham sendo desenvolvidas no campus. Prof. João Tristan destacou, em 137 

nome do chefe do Departamento Multidisciplinar (DMD), Prof. Douglas, que eles estavam 138 

satisfeitos com essa proposta. Contudo, essa proposta ainda precisava ser aprovada pelo DMD e era 139 

pauta da reunião que ocorreria no dia seguinte - 29/11. Em seguida, o Prof. Celso passou à Ordem 140 

do Dia: 1) Ações aprovadas ad referendum: foram apresentadas todas as ações que haviam sido 141 

aprovadas ad referendum, em virtude de prazos de cadastro e realização, a saber: a) Evento (15375) 142 

1º SLAM EPPEN PRETA; b) Evento (15354) - Escrita e publicação de artigos acadêmicos - 143 

Parte 2; c) Evento (15352) - Escrita e publicação de artigos acadêmicos - Parte 1; d) Evento 144 

(15267) - 3º Seminário Regional de História Econômica da ABPHE; e) Curso (15345) - 145 

Finanças Pessoais e Educação Financeira. Todas as ações foram homologadas por 146 

unanimidade.  Dando sequência, o professor passou ao ponto 2) Aprovações de Ações de 147 

Extensão: ele apresentou 3 eventos, a saber: a) Evento (15357) - Publicação de pesquisas 148 

qualitativas; b) Evento (15356) - Workshop de preenchimento do Currículo Lattes e c) Evento 149 
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(15355) - Seleção de periódicos para publicação, que eram propostas da Profa. Lúcia e faziam 150 

parte de um ciclo de palestras e eventos. Não havendo nenhum ponto contrário às propostas, os 151 

eventos apresentados foram colocados em votação, sendo aprovadas por unanimidade. Já o 152 

evento d) Evento (15334) - Ciclo de Debates, 30 Anos da Constituição: Políticas Públicas - 153 

Saúde, Saneamento, Educação  não pôde ser aprovado, pois o comprovante de cadastro não havia 154 

sido entregue. A CAEC entendeu que deveria aguardar a entrega desse documento para 155 

proceder a análise da proposta.  Quanto ao evento e) Evento (15425) - VIII Seminário de 156 

História Ambiental - Diálogos Interdisciplinares sobre Meio Ambiente: Saberes e 157 

Interlocuções, após a análise da documentação enviada, verificou-se que não haviam sido enviados 158 

termos de parceria das instituições que fariam parte do evento. Sendo assim, decidiu-se por 159 

solicitar a readequação da proposta e, assim que o proponente apresentasse tal 160 

documentação, a ação poderia ser aprovada. Dando prosseguimento, passou-se ao ponto 3) 161 

Projetos de Extensão: Projeto (15242) - Do café à Indústria: compreensão da realidade 162 

brasileira pela leitura da paisagem – Prof. Celso iniciou relembrando que esse projeto já tinha 163 

sido analisado anteriormente, mas por haver dúvidas sobre a natureza do projeto, de ser ou não 164 

extensionista, a CAEC havia decidido voltar a analisá-lo e, para isso, mais pareceristas haviam feito 165 

suas avaliações. Um desses pareceristas, Prof. Hage, leu o documento que havia redigido e 166 

esclareceu que, pela sua análise, o projeto carecia de informações detalhadas sobre alguns pontos. 167 

Ele acrescentou que o texto descritivo do projeto precisava ser aprimorado, pois faltava 168 

consistência. Prof. Celso corroborou a fala do colega, mas acrescentou que o projeto não tinha 169 

caráter extensionista. Profa. Arlete, mais uma parecerista, concordou que faltavam informações 170 

detalhadas no projeto, inclusive para destacar o caráter extensionista do mesmo. Prof. Acácio 171 

sugeriu que fossem acrescentadas algumas atividades com caráter extensionista, no 172 

desenvolvimento do projeto, como visitas e contatos com escolas públicas, onde os resultados das 173 

pesquisas seriam divulgados como informação à comunidade. Como encaminhamento, o Prof. 174 

Celso sugeriu que tanto os pareceres, quanto as discussões e sugestões apresentadas pela 175 

CAEC, fossem encaminhados ao proponente, Prof. Daniel Huertas, sugerindo a readequação 176 

da proposta para que o projeto fosse enquadrado no perfil extensionista, de acordo com a 177 

Politica de Extensão da Unifesp. Sendo colocada em votação, a proposta do Prof. Celso foi 178 
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aprovada por unanimidade. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 12h10. 179 

Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    180 

Osasco, 28 de novembro de 2018. 181 

___________________________________________  182 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  183 

___________________________________________ 184 

Profa. Dra. Marina Faraco Lacerda Gama  185 

___________________________________________ 186 

Profa. Dra. Daniela Verzola Vaz 187 

___________________________________________ 188 

Prof. João Tristan Vargas  189 

___________________________________________ 190 

Prof. Dr. Acácio Augusto Sebastião Junior 191 

___________________________________________ 192 

 Profa. Dra. Arlete Eni Granero  193 

 194 
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___________________________________________ 195 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage  196 

___________________________________________ 197 

 Prof. Dr. Raphael de Oliveira Garcia  198 

___________________________________________ 199 

 João Marcelino Subires  200 

___________________________________________ 201 

 Caroline Magalhães Silva  202 

___________________________________________ 203 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 204 


