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8ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2020 
27 de outubro de 2020 - Horário: 15h 

Reunião Virtual – Google Meeting 
 

Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, às quinze horas, realizou-se 1 

virtualmente, a Oitava Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte da Câmara a de 2 

Graduação da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, UNIFESP - 3 

Campus Osasco, sob a coordenação da Vice-coordenadora da CAEC Tatiana Travassos Menezes. 4 

Estiveram presentes os membros: Profa. Dra. Claudia Terezinha Kniess, representante do curso de 5 

Administração, Prof. Dr. Douglas Mendosa, representante dos Docentes, Prof. Dr. Eduardo Tadeu 6 

Pereira, Professor Visitante da CAEC Osasco, Profa. Dra. Elisa Thome Sena, representante do Eixo 7 

Multidisciplinar, Prof. Dr. Fábio Luis Barbosa dos Santos, representante do curso de Relações 8 

Internacionais, Profa. Dra. Laura Calixto, Leonardo Ramos representante, Representante Discente, 9 

Lilian Bispo de Oliveira, representante TAE, Nikoly Denise Nascimento de Moura, representante 10 

Discente, Prof. Dr. Sandro Braz Silva, representante de Ciências Contábeis, Profa. Dra. Tais 11 

Pasquotto Andreolli, representante dos Docentes. Foram convidados: Prof. Dr. André Roncaglia, 12 

Prof. Dr. Danilo Tavares, Profa. Dra. Isis Boll de Araujo Bastos, Profa. Dra. Lia Carolina Batista Cintra 13 

e Prof. Dr. Osvaldo de Sordi. A vice coordenadora, Tatiana Travassos Menezes, iniciou os trabalhos 14 

que ocorreu da seguinte forma:  APROVAÇÃO DOS PROJETOS E PROGRAMAS. 1. Projeto - Uma 15 

Proposta para o Reconhecimento e Inscrição da Dívida Social nas Finanças Públicas – Os 16 

professores Danilo Tavares e André Roncaglia fizeram uma breve apresentação do projeto que tem 17 

como objetivo o desenvolvimento de uma proposta de arcabouço institucional, destinado ao 18 

reconhecimento e inscrição da dívida social na legislação de finanças públicas brasileira, e regras 19 

aplicáveis ao balanço patrimonial do poder público e as principais leis do processo orçamentário. O 20 

parecerista Prof. Eduardo Tadeu Pereira concordou que o projeto contempla os parâmetros 21 

estabelecidos pelo Regimento de Programas e Projetos Sociais de Extensão da Unifesp, e se mostra 22 

adequado aos propósitos fundamentais da aproximação entre Universidade e Comunidade. A 23 

proposta foi aprovada por unanimidade. Anexo a esta ata estão a proposta do projeto e o 24 

parecere do professor Eduardo Tadeu. 2. Projeto - Câmara Pública Extrajudicial de Mediação e 25 
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Arbitragem da EPPEN/Unifesp – CAPEMA - O Prof. Prof. Danilo Tavares e as professoras Profa. Lia 26 

Carolina Batista Cintra e Profa. Isis Boll de Araujo Bastos fizeram uma breve apresentação do 27 

projeto que tem como objetivo criar uma instância permanente de realização de mediação e 28 

arbitragem, com práticas de resolução de conflitos, congregando professores da Unifesp e 29 

convidados para atuarem em projetos específicos e de grande abrangência, constituindo uma 30 

instituição consolidada que seja referência nacional no campo da mediação e arbitragem. Os 31 

pareceristas Prof. Dan Rodrigues Levy e Prof. Fábio Luis Barbosa dos Santos concordaram que o 32 

projeto contempla os parâmetros estabelecidos pelo Regimento de Programas e Projetos Sociais 33 

de Extensão da Unifesp, e se mostra adequado aos propósitos fundamentais da aproximação entre 34 

Universidade e Comunidade. Sendo assim foram favoráveis à aprovação recomendando maior 35 

delineamento da necessidade de recursos humanos e financeiros para implementação do projeto. 36 

Na sequência realizou-se a votação, onde todos os presentes foram favoráveis à aprovação. Anexo 37 

a esta ata estão a proposta do projeto e os pareceres dos professores Dan Levy e Fábio Luis 38 

Barbosa. 3. Projeto - Lógica Criativa Empregada pelos Empreendedores: Criação de Produtos e 39 

Serviços nas Micro e Pequenas Empresas. O Prof. Osvaldo De Sordi fiz uma breve apresentação do 40 

projeto que está voltado para discussão de lógicas criativas utilizadas por empreendedores no 41 

desenvolvimento e gestão da inovação de produtos e serviços para pequenas e micro empresas. As 42 

pareceristas foram a Profa. Elisa Thome Sena e Lilian Bispo de Oliveira, ambas concluíram que o 43 

projeto contempla parcialmente os parâmetros estabelecidos pelo Regimento de Programas e 44 

Projetos Sociais de Extensão da Unifesp, faltando especificidade em questões como interação da 45 

comunidade universitária, concepções e práticas curriculares, sistematização do conhecimento 46 

produzido e ações de caráter contínuo, necessárias para que a proposta seja caracterizada como 47 

“projeto de extensão”. Recomendou-se a readequação do projeto e redefinição da ação extensiva 48 

de “projetos de extensão” para “curso” ou “evento”. Em resposta o Prof. Osvaldo salientou que, em 49 

reunião anterior da câmara de extensão, não foi devidamente esclarecido em relação ao caráter 50 

extensionista do seu projeto e irá analisar a possibilidade de realizar um novo projeto. Em seguida 51 

foi realizada a votação onde foi sugerido pela maioria, com quatro abstenções, que o projeto seja 52 

readequado levando em conta os apaontamento das pareceristas e os apontamentos dos membros 53 
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da CAEC para uma nova reavaliação. Anexo a esta ata estão a proposta do projeto e os 54 

pareceres da Profa. Elisa Sena e da Liliam Bispo. 4. Projeto - A Cooperação Sul-Sul e o 55 

compartilhamento de conhecimento: o escritório da ONU para a Cooperação Sul-Sul e a difusão 56 

de ações de combate ao COVID-19 – Projeto proposto pela Profa. Juliana Jeronimo Costa que não 57 

estava presente na reunião para apresentação. O projeto aborda a importância da interação e 58 

cooperação entre países do Sul Global e a atuação do Escritório da ONU para a Cooperação Sul-Sul 59 

(UNOSSC) na difusão de ações de apoio ao combate do COVID-19. Uma das pareceristas, Profa. 60 

Claudia Terezinha Kniess, sugere aprovação do projeto porem recomenda ressaltar os pontos 61 

relacionados a prática permanente de interação universidade-sociedade, a formação de 62 

profissionais-cidadãos e um maior delineamento dos aspectos que configuram o projeto como 63 

atividade extensionista, pois a proposta apresentada está mais relacionada ao escopo de um 64 

projeto de pesquisa. O outro parecer foi realizado pelo Prof. Douglas Mendosa, que fez 65 

recomendações semelhantes às da professora Claudia. Após a discussão do projeto e dos pareceres, 66 

realizou-se a votação com a sugestão de readequação do projeto para avaliação em uma próxima 67 

reunião da câmara. Anexo a esta ata estão a proposta do projeto e os pareceres da Profa. 68 

Claudi Kniess e do Prof. Douglas Mendosa. 5. Projeto - A Cooperação Técnica do Brasil com o 69 

continente africano: a difusão de políticas públicas (2003-2018) - Projeto proposto pela Profa. 70 

Juliana Jeronimo Costa que não estava presente na reunião para apresentação.  O projeto busca 71 

realizar um levantamento dos projetos de cooperação técnica do Brasil com os países do 72 

continente africano entre os anos de 2003 e 2018, para compreender em quais áreas, regiões, 73 

países e políticas públicas foram compartilhadas pelo governo brasileiro durante o período recente. 74 

O parecerista, Prof. Sandro Braz, sugeriu readequação, pois o projeto não apresenta os elementos 75 

necessários apontados na regulamentação da PROEC para seu credenciamento e também em 76 

relação a ausência do caráter extensionista de interação universidade-sociedade. O outro parecer 77 

foi realizado pela Profa. Tais Pasquotto Andreolli é favorável a aprovação, porem com ressalvas, e 78 

sugere readequação com direcionamento mais específico para se aproximar mais de um projeto de 79 

extensão tradicionalmente conhecido. Após a discussão dos pareceres, realizou-se a votação com a 80 

indicação de readequação do projeto para análise em uma  próxima reunião da câmara. Anexo a 81 
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esta ata estão a proposta do projeto e os pareceres da Profa. Tais Andreolli e do Prof. Sandro 82 

Braz. 6. Projeto - Liga Mind7 Empreendedor, - Projeto proposto pelo Prof. Samir Sayed que não 83 

estava presente na reunião para apresentação. O projeto refere-se de uma liga acadêmica, sem fins 84 

lucrativos, com o objetivo de fomentar e aprofundar o conhecimento da comunidade acadêmica 85 

no que se refere ao empreendedorismo e inovação. Os pareceristas foram: Tatiana Travassos de 86 

Menezes, que ressaltou a questão das “Ligas” estar sendo discutida no âmbito da Proec, 87 

juntamente com a Prae e Propqpq. Dessa forma as “ligas” não serão cadastradas no momento e 88 

que sugere a alteração do nome “Liga Mind 7 Empreendedor” para um projeto “Mind 7 89 

Empreendedor” ou que aguarde uma definição sobre como será realizado a cadastro das Ligas. O 90 

outro parecer foi do Prof. Alvaro Luis dos Santos Pereira que em face do projeto não apresentar 91 

caráter extensionista e sim de projeto de pesquisa, sugere sua readequação. Após análise e 92 

discussão do projeto, ocorreu a votação do mesmo, onde os presentes concordaram que o mesmo 93 

deve ser readequado para atender as normas vigentes da PROEC e reanalisado em uma próxima 94 

reunião. Anexo a esta ata estão a proposta do projeto e os pareceres da Tatiana Travassos 95 

de Menezes e do Prof. Alvaro Pereira. APROVAÇÃO DE ATAS: A vice coordenadora informou aos 96 

presentes da avaliação e aprovação de três atas de reuniões anteriores da câmara de extensão, a 97 

saber: Ata de junho – 23/06/2020, Ata de julho - 28/07/2020 e  Ata de agosto - 01/09/2020. As atas 98 

foram aprovadas por unanimidade pelos membros da antiga composição que estavam presentes 99 

nesta reunião. Pauta: 1. Proposta de substituição da CAEC de 03/11 a 12/11 de 2020. Nesse 100 

período a tanto o coordenador da CAEC, Prof. Alvaro Pereira, como a vice-coordenadora, Tatiana 101 

Travassos Menezes, estarão de férias sendo necessário que alguém os substituam na coordenação. 102 

Foram escolhidos e aprovados por unanimidade os nomes do Prof. Sandro Braz e da Secretária 103 

Lilian Bispo de Oliveira para substituírem a coordenação da CAEC Osasco no período de 03/11 a 104 

12/11. 2. Representante CAEP – Comissão de Estágio Probatório. Foram escolhidos os novos 105 

representantes da CAEP, sendo: o Prof. Sandro Braz e a Profa. Laura Calixto, com o aval de todos os 106 

presentes. 3. Suplente para o Comitê de Difusão Cultural e Científica. A vice coordenadora  107 

Tatiana Travassos se candidatou a vaga de suplente do comitê e foi aceita e aprovada por todos. 108 

HOMOLOGAÇÃO DOS CURSOS E EVENTOS: Ações de Extensão homologadas e aprovadas ad 109 
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referendum: Um passeio histórico pela Matemática II, Um passeio histórico pela Matemática I, II 110 

International Conference on Policy Diffusion and Development Cooperation, Encontros Brasil-Itália 111 

de Direito Processual Civil - Prova pericial e prova científica, Ciclo de Palestras sobre Transformação 112 

Digital nas Organizações: Degradação de produtos e serviços digitais e a Sustentabilidade na TD, 113 

Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil - Arbitragem societária, Ciclo de Palestras sobre 114 

Transformação Digital nas Organizações: Block Chain nas operações financeiras e a digitalização na 115 

DHL, Patrimônios e identidades: história, patrimônios locais e /periféricos na construção da 116 

memória social, Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil - Financiamento de litígios por 117 

terceiros (third party funding), Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil - Regras modelo de 118 

processo civil da UNIDROIT, Políticas públicas baseadas em evidências: experiências de pesquisa 119 

sobre proteção social em outros países, I Encontro de Inovação e Sustentabilidade da UNIFESP, 120 

Ciclo de Palestras sobre Transformação Digital nas Organizações: O impacto da Tecnologia da 121 

Informação na Transformação Digital, Jornadas do LEIA: "Mulheres em luta: pautas e organizações 122 

de mulheres em luta contra a violência doméstica no Brasil", A ética que queremos - Diálogos 123 

sobre o jornalismo hoje, Seminário Regional O Futuro da Carreira Docente, Encontros Brasil-Itália 124 

de Direito Processual Civil - Prova digital no processo civil,  The unintended consequences of public 125 

school subsidies on educational markets, Direito ambiental e propriedade intelectual - Ciclo de 126 

Debates Direito e Pandemia, Riscos ambientais na mineração. Nesse período foram propostos os 20 127 

(vinte) Eventos mencionados acima. Todas as ações apresentadas foram homologadas. INFORMES: 128 

PROEC 08/10/2020 - 1. Credenciamento de atividades de extensão e cultura multicampi - Eventos 129 

multicampi como a Feira de Profissões devem ser registrados pela Proec. Eventos menores que 130 

sejam intercampi, envolvendo dois ou mais campi devem ser cadastrados por uma das CaECs. 2. 131 

Coordenação de eventos/cursos por discentes - O Art. 24 - paragrafo 3º - Que permite que ações 132 

sejam cadastradas pelos alunos, sendo eles coordenadores das ações, desde que tenham um 133 

servidor (TAE ou Docente) como supervisor técnico-cientifico dessas ações. No momento o sistema 134 

não está permitindo que os alunos, que estão realizando o cadastro, sejam apenas coordenadores. 135 

Até as atualizações no sistema pelo STI os alunos não poderão mais fazer as proposições pois não 136 

podem ser coordenadores tecnico-cientificos. Os cargos tecnicos-cientificos devem ser somente de 137 

Servidores com RF ativo. 3. Relatório e Recredenciamento Programas e Projetos de Extensão 138 
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2020 - STI irá disponibilizar o formulário e a previsão que ficará disponível no final de novembro. 139 

Provavelmente ele será disponibilizado pela Intranet. Com isso as informações registradas no SIEX 140 

inicialmente conversaram com a avaliação e o recredenciamento que será realizado nesse mesmo 141 

formulário. Será um formulário mais simples que o utilizado ano passado via google forms. 4. 142 

Projetos de Extensão e o CEP - Será emitido um comunicado da Coordenadoria de Projetos e 143 

Programas com relação ao Comité de Ética. Será feito um levantamento e relatórios sobre os 144 

projetos e programas e apontados os que têm relação com pesquisa e assim verificar a 145 

necessidade de cadastro no CEP. COEC 22/10/2020 - 1. Devolutiva sobre o evento Plano de Cultura 146 

da Unifesp: reflexões e rumos - O evento aconteceu no último dia 20/10. Um relatório será 147 

disponibilizado e será elaborada uma proposta através das discussões do evento e apresentado no 148 

próximo COEC. 2. Disponibilização de ferramentas para transmissão online (stream yard) - Nova 149 

plataforma para transmissão de cursos e eventos de extensão (já utilizada na Feira de Profissões). 150 

Em breve estará disponível uma apresentação e também os tutoriais serão disponibilizados no site 151 

da Proec. 3. Congresso Brasileiro de Extensão - Federais mineiras farão um encontro virtual em 152 

2021, é o maior evento brasileiro de extensão, ainda está aberto o envio de projetos. 4. 153 

Apresentação dos Resultados dos Observatórios Institucionais - dia 23/10 será apresentado os 154 

observatórios da EPE, ISS e IMAR. A EPPEN irá apresentará dia 13/11. 5. Ligas Acadêmicas – Foi 155 

discutida a formação de um GT para formalização das Ligas na Unifesp. O GT é composto pela 156 

PRAE, PROEC e PROPGPQ para analisar onde e como será esse credenciamento. No momento, só 157 

serão cadastradas as ações de extensão como projetos, programas e eventos ligados as ligas. 158 

Foram eleitos os Prof. Ramiro (EPM) e Magnus (PROEC) para esse GT. 6. Comissão de 159 

Acompanhamento da Curricularização da Extensão 27/10/2020 – Foi proposta a reformulação das 160 

normativas internas referentes à curricularização da extensão e redefinição dos prazos. 7. 161 

Encerramento do Curso de MBA em Gestão Estratégica 2018-2020 – Prof. Sandro Braz informou 162 

do encerramento do curso, sobre prestação de contas e da legalidade das notas dos alunos. Proec 163 

solicitou conferência de notas, frequência, monografia e registro em ata sobre o encerramento do 164 

curso. Tatiana completou a informação, avisando que segundo a Proec, a emissão de certificados e 165 

históricos dos cursos de especialização, não estão sendo emitidos em virtude da falta de papel 166 

moeda e que estão verificando a emissão por certificados digitais. Não havendo mais pontos de 167 
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pauta a serem discutidos nesta reunião, a Tatiana Travassos de Menezes, vice coordenadora da 168 

Câmara de Extensão e Cultura da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 169 

UNIFESP - Campus Osasco, concluiu os trabalhos e deu a reunião por encerrada. Eu, Elias Horacio 170 

da Silva, Assistente em Administração, lavrei a presente ata que, depois de aprovada, será assinada 171 

pela Coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura e pelos demais membros da CaEC presentes à 172 

reunião. Osasco, vinte e sete de outubro de 2020. 173 
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