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3ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2020 

26 de maio de 2020 - Horário: 10h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

No vigésimo sexto dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte, realizou-se virtualmente, a 1 

Terceira Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte da Câmara a de Graduação da EPPEN – 2 

Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, às dez horas. 3 

Estiveram presentes o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de Extensão e 4 

Cultura e representante do curso de Ciências Atuariais, Prof. Dra. Arlete Granero, Vice 5 

coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura e representante docente, Prof. Dr. Samir Sayed, 6 

representante do curso de Administração, Prof.ª Dra. Daniela Vaz, representante do curso de 7 

Ciências Econômicas, Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, representante do curso de Direito, 8 

Prof.ª Dra. Elisa Thomé Sena, representante suplente do Eixo Multidisciplinar, Prof. Dr. Alexandre 9 

Hage, representante docente, Prof. Dr. Eduardo Tadeu Pereira, professor visitante da CaEC, João 10 

Marcelino Subires, representante TAE. Foram convidados: Prof.ª Claudia Moraes e Prof.ª Carla 11 

Osamo, que apresentaram seus projetos e Prof. Dr. Roberto Bomgiovani Cazzari, representante 12 

suplente do curso de Ciências Atuariais. Justificaram sua ausência: Carlos Eduardo Burgos Dias, 13 

representante TAE. O Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso iniciou os trabalhos que ocorreu da 14 

seguinte forma: INFORMES: 1. Congresso Acadêmico – O congresso irá acontecer em julho de 15 

2020 e será multicampi, com isso a separação acontecerá por temas. O campus Osasco teve 16 

diversas inscrições para apresentação de trabalhos e em breve as inscrições para ouvintes estarão 17 

abertas.  2. Bolsista de Comunicação para os Observatórios Institucionais – Professores Eduardo 18 

Tadeu e Flavio Tayra estão articulando a preparação de um Projeto de Extensão que será 19 

apresentado no COEC da próxima semana. O Projeto Universidade Aberta da Economia Solidária 20 

será multicampi e institucional da Unifesp. A proposta do projeto é em conjunto com o Fórum de 21 

Economia Solidária da Região Oeste Metropolitana de São Paulo, o Fórum de Economia Solidária 22 

da cidade de Osasco e professores de outros campi. 2. Curricularização da Graduação – Prof. 23 

Álvaro, que juntamente com o Prof. Samir, representam o campus Osasco na Comissão de 24 

Curricularização da Graduação, informou que foi elaborado um questionário para os cursos 25 
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referente à preparação para curricularização da graduação. Estão aguardando apenas a resposta 26 

de um curso e quando isso acontecer farão a devolutiva dos dados obtidos. HOMOLOGAÇÃO DOS 27 

CURSOS E EVENTOS: 1. Cooperativismo: doutrina e prática (Noturno), 2. A Cooperação Sul-Sul do 28 

Brasil em Saúde: Projetos E Ações, 3. Assembleias gerais e a Medida Provisória n.º 931/2020, 4. 29 

Impactos da Pandemia em Setores Regulados, 5. Modelos matemáticos em epidemiologia, 6. 30 

Pandemia, Crise e Governança, 7. Roda de Conversas - Tópicos Especiais de Marketing, 8. 31 

Diferenças de gênero em resultados acadêmicos em Economia, 9. Webnário Internacional sobre 32 

Meio Ambiente do Trabalho: riscos e vulnerabilidades em Tempos de Covid-19 e 10. XX Fórum de 33 

Análise de Conjuntura: A conjuntura latino-americana: instabilidade e resistência. Todas as ações 34 

apresentadas foram homologadas. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMA: 1. Ciclo de 35 

Debates Direito e Pandemia – Carla Osmo – Prof.ª Carla informou que o projeto foi construído 36 

em conjunta com os docentes do curso de Direito. O ciclo Direito e Pandemia, uma parceria entre 37 

professores de Direito da Unifesp e o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense (CAAF) da 38 

Unifesp, consiste em uma série de debates virtuais voltados a estudantes e aberto ao público 39 

externo com o objetivo de analisar as complexas relações entre o COVID-19 e o mundo jurídico. A 40 

parecerista Daniela Vaz informou que a proposta atende as diretrizes extensionistas e a proposta 41 

esta bem estruturada e recomenda a aprovação. Somente foi sugerido que a Prof.ª Carla Osmo 42 

acrescente os discentes na equipe executora.  A proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a 43 

esta ata estão a proposta do projeto e o parecere da professora Daniela. 2. Reinventar-se: 44 

Narrativas Digitais na Docência em 2020 na Pandemia Covid-19 – Claudia Moraes – Prof.ª 45 

Claudia fez uma breve apresentação do projeto que pretende documentar, registrar, organizar e 46 

efetivar a troca de experiências docentes e discentes de forma on-line no período do isolamento 47 

social no ano da pandemia do COVID-19. Ancorado em construtos da História Pública e da 48 

História Digital objetivamos formar um repositório digital e colaborativo que registre e 49 

documente narrativas digitais, visuais, audiovisuais, orais e escritas acerca de experiências 50 

docentes no processo de isolamento social e medidas de contenção no ano de 2020. O projeto se 51 

inicia com a criação de uma plataforma (em rede social) online e colaborativa para registrar 52 

memórias da vida cotidiana docente e discente durante a crise provocada pelo novo Coronavírus, 53 
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coletando experiências e relatos sobre mudanças e adaptações da vida docente durante a 54 

pandemia. Na plataforma podem ser depositadas imagens digitalizadas, fotografias digitais, 55 

vídeos, arquivos de áudio, textos escritos ou outros tipos de documentos, que documentem as 56 

experiências didáticas, os desafios cotidianos, os espaços de aprendizado, estudo, leituras, os 57 

desafios da vida doméstica em trabalho remoto, materiais didáticos, ou seja, todo registro 58 

pertinente do desafio imposto aos indivíduos que atuam na docência nos tempos da pandemia. 59 

Em um segundo estágio o projeto apresenta um minicurso online, cujo público é composto pelos 60 

docentes colaboradores da plataforma e interessados, que tem o objetivo de debater as 61 

experiências didáticas e pedagógicas do ensino remoto apontando para a construção de projetos 62 

de trabalho coletivos (entre a equipe do projeto de extensão e seus colaboradores), a serem 63 

aplicados no retorno das aulas nas escolas e espaços educacionais envolvidos. O Parecerista 64 

Alvaro sugere a aprovação do projeto ressaltou a importância do projeto nesse momento da 65 

pandemia. O parecerista Alexandre Hage também sugere a aprovação e considera o projeto 66 

muito relevante para discussões futuras pós-pandemia. Prof.ª Claudia convidou a todos que 67 

tiverem interesse em participar do projeto, já que está no cotidiano de todos os docentes. A 68 

proposta foi aprovada por unanimidade. Anexa a esta ata estão a proposta do observatório e os 69 

pareceres dos professores Alvaro Pereira e Alexandre Hage. 3. Conhecendo Nossa Rede: Osasco, 70 

Entorno e Riscos Sociais - Celso Yokomiso – Prof. Celso fez uma breve apresentação do projeto 71 

que tem como objetivo investigar problemas sócios assistenciais e de saúde do município de 72 

Osasco e da região oeste da Grande São Paulo, assim como discutir a rede de serviços destes 73 

locais. Como método, serão produzidos vídeos sobre a temática, apoiados em entrevistas e 74 

pesquisas, que serão difundidos através de plataformas, redes sociais e site do Laboratório de 75 

Estudos sobre Riscos Sociais. Está atrelado à Unidade Curricular “Inclusão e Equidade Social”, 76 

parte da grade curricular do curso de Ciências Atuariais da EPPEN. O projeto de extensão se 77 

debruça sobre os conceitos de rede, território, equidade social e participação popular. Atenta-se 78 

ainda ao papel estratégico da Universidade, não apenas como difusor de conhecimentos, mas 79 

como aliado na promoção da cidadania e fortalecimento das ações democráticas. O parecerista 80 

Eduardo Tadeu sugeriu a aprovação do projeto e parabenizou o Prof. Celso pela iniciativa e 81 
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ressaltou a importância do projeto junto à população de Osasco e da região oeste da Grande São 82 

Paulo e propôs um fortalecimento das instituições como o DA e o CATU e os conselhos municipais 83 

no projeto. Parecerista Alerte parabeniza e sugere a aprovação do projeto. A proposta foi 84 

aprovada por unanimidade. Anexa a esta ata estão a proposta do projeto e os pareceres dos 85 

professores Eduardo Tadeu e Arlete Granero. Não havendo mais pontos de pauta a ser discutidos 86 

nesta reunião, o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 87 

da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - Campus Osasco, 88 

concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu, Tatiana Travassos de Menezes, 89 

Secretária Executiva, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo 90 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura e os demais membros da CaEC presentes à 91 

reunião. Osasco, vinte e sei de maio de 2020. Ata aprovada em 26/01/2021 92 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 

Celso Takashi Yokomiso ________________________________________________________ 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 

Tatiana Travassos de Menezes ________________________________________________________ 
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