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2ª Reunião Ordinária da Câmara de Extensão e Cultura de 2021 

11 de fevereiro de 2021 – Horário: 10h 

Reunião Virtual – Google Meeting 

Ao décimo primeiro dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, realizou-1 

se, virtualmente, a Segunda Reunião Ordinária do ano de dois mil e vinte um da Câmara de 2 

Extensão e Cultura – CaEC, da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, 3 

Unifesp – Campus Osasco, sob coordenação do Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira. 4 

Estiveram presentes os membros: Tatiana Travassos de Menezes, vice-coordenadora da CaEC 5 

Osasco; Prof.ª Dra. Cláudia Terezinha Kniess, representante do curso de Administração; Prof. 6 

Dr. Raphael de Oliveira Garcia, representante suplente de Ciências Atuariais; Prof. Ms. Sandro 7 

Braz Silva, representante de Ciências Contábeis; Prof.ª Dra. Laura Calixto, representante 8 

suplente de Ciências Contábeis; Prof. Dr. José Osvaldo De Sordi, representante suplente do 9 

curso de Administração; Prof. Dr. Diogo de Prince Mendonça, representante suplente do 10 

curso de Ciências Econômicas; Profa. Dra. Francielle Santo Pedro Simões, representante 11 

suplente do Eixo Multidisciplinar; Lillian Bispo de Oliveira, representante dos TAEs; Profª Drª 12 

Taís Pasquotto Andreolli, representante Docente; e Prof. Dr. Eduardo Tadeu Pereira, professor 13 

visitante – CaEC Osasco. Foram convidados: Prof.ª Dra. Juliana de Paula Bigatão Puig e Prof.ª 14 

Dra. Marina Vitelli. Justificaram sua ausência: Prof. Dr. Dan Levy, representante do curso 15 

Ciências Atuariais; Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos; representante de Relações 16 

Internacionais; Prof. Dr. Douglas Mendosa; representante docente; Profª. Dra. Elisa Thomé 17 

Sena, representante do Eixo Multidisciplinar; Prof. Dr. Luis Cláudio Yamaoka, representante 18 

suplente docente; e Prof. Dr. Fábio Alexandre dos Santos, representante de Ciências 19 

Econômicas. O coordenador Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira iniciou a reunião que 20 

ocorreu da seguinte forma: INFORMES: 1. Pareceristas Pibex 2021 – O coordenador informou 21 

que foi solicitado pela ProEC a indicação de ao menos 10 (dez) avaliadores do campus Osasco 22 

para serem pareceristas sobre os pedidos de bolsas submetidos ao Pibex. Foi feito o convite, 23 
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pedindo aos interessados que encaminhem seus nomes até o dia 12/02/2021. As professoras 24 

Tais e Cláudia aceitaram o convite, voluntariando-se. 2. Calendário CaEC 2021 – Foi 25 

apresentado aos presentes o calendário das reuniões ordinárias da CaEC para o ano de 2021. 26 

As reuniões serão realizadas nas segundas quintas-feiras do mês. A vice-coordenadora Tatiana 27 

enviará e-mail com todas as datas. ORDEM DO DIA: AVALIAÇÃO DOS PROJETOS E 28 

PROGRAMAS. 1. Observatório Brasileiro de Defesa e Forças Armadas – Proponentes: Prof.ª 29 

Dra. Juliana de Paula Bigatão Puig e Prof.ª Dra. Marina Vitelli.  O Observatório visa monitorar 30 

a política de defesa brasileira e o papel das Forças Armadas na sociedade, tendo como 31 

enfoque a maneira como essas temáticas (defesa e Forças Armadas) são retratadas na grande 32 

mídia, assim como enfoque nas atividades das Comissões de Relações Exteriores e Defesa 33 

Nacional da Câmara dos Deputados e do Senado. O objetivo é colaborar com o debate público 34 

sobre a defesa do país e as relações civis militares no marco do regime democrático. Trata-se 35 

de reapresentação do projeto, agora como Observatório, com as adequações sugeridas pela 36 

CaEC de evidenciar as ações extensionistas. As professoras Juliana e Marina externaram a 37 

importância do projeto, destacando as atividades extensionistas nele contidas, como o 38 

envolvimento dos alunos no acompanhamento das pautas da Câmara Legislativa sobre o 39 

assunto, para que entendam o que está chegando como pauta e, em um próximo passo, 40 

cobrem dos parlamentares quais são seus posicionamentos, de maneira que a sociedade 41 

participe das políticas de defesa que, na visão das proponentes, trata-se mais de política 42 

pública. Pareceristas: Prof.ª Dra. Francielle Santos Simões e Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos 43 

Santos (parecer encaminhado para CaEC e lido no momento da reunião devido à ausência do 44 

parecerista). A proposta foi aprovada por unanimidade. Em anexo a esta ata, seguem a 45 

proposta do projeto e seus respectivos pareceres. APROVAÇÃO DE ATA – O coordenador 46 

apresentou a Ata de Janeiro/2021, que foi aprovada por unanimidade. HOMOLOGAÇÃO DOS 47 

CURSOS E EVENTOS: Ações de Extensão homologadas e aprovadas ad referendum: Foram 48 

apresentados, no total, 11 (onze) eventos, os quais sejam: O Uso do Orçamento no Combate 49 

aos Efeitos Adversos da Pandemia; Movimento Sufragista e o Histórico do Feminismo; e os 50 
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nove Encontros Brasil-Itália de Direito Processual Civil (que tiveram cada encontro um tema 51 

específico, como se segue: 1) Apelação incidental e repropositura de questões; 2) Poderes 52 

instrutórios do juiz; 3) Regras e novos princípios processuais na jurisprudência; 4) Prova 53 

exploratória; 5) Individuação da demanda em juízo; 6) A gestão da fase preparatória do 54 

processo civil; 7) Justiça constitucional; 8) Nulidades processuais e prejuízo efetivo; e 9) 55 

Delegação das operações de venda na expropriação imobiliária. Todos os eventos foram 56 

aprovados. CaEC Osasco em Números – A vice-coordenadora Tatiana apresentou a 57 

progressão das ações de extensão no período de 2017 a 2020. Ela evidenciou o crescimento 58 

nos números de cursos, eventos, programas e projetos realizados durante o período. O 59 

coordenador propôs dar continuidade a este levantamento, pensando em outros possíveis 60 

indicadores, como mapear os cursos de extensão com as UCs. Para isso, sugeriu que fosse 61 

montado um grupo de trabalho, deixando em aberto para que membros voluntários 62 

participem. Prioridades e Estratégias para CaEC – Biênio 2020-2022 – Neste momento, o 63 

coordenador deixou aberto para que os participantes da reunião fizessem sugestões do que 64 

deveria ser colocado como prioridade da Extensão, questões estratégicas para serem 65 

priorizadas neste novo ciclo da CaEC. Foi sugerida uma ação estratégica em forma de evento 66 

ou, mais especificamente, uma mesa redonda para divulgação no campus das ações da CaEC 67 

Osasco e de como os professores podem submeter programas para avaliação, divulgando 68 

assim um passo a passo, principalmente para professores recém-chegados ao campus. Após a 69 

realização da mesa redonda, poderia ser aberto para as pessoas tirarem dúvidas. O objetivo, 70 

além de divulgar as atividades da CaEC, é o de fortalecer essa cultura extensionista. Diante 71 

disso, foi sugerido também que a CaEC tenha representante na Comissão de Recepção de 72 

Novos Alunos para que se dissemine a cultura extensionista para esse público-alvo também. 73 

Foi proposto o nome da Prof.ª Cláudia Kniess para compor essa comissão, além da já 74 

participação da Prof.ª Tais Pasquotto. Assim, o coordenador fez o encaminhamento de pedir a 75 

representação da CaEC nesta comissão. Todos aprovaram. Outro ponto sugerido como 76 

prioridade estratégica foi a elaboração de um documento que evidencie a diferenciação entre 77 
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extensão e pesquisa, explicitando o que caracteriza um e outro. O coordenador propôs para 78 

que essa questão fosse discutida entre os membros da CaEC para depois se reunir com São 79 

Paulo sobre o tema. Foi lembrada também a curricularização com intuito de ser um estímulo 80 

para que esse processo caminhe. O Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura – CaEC – 81 

da EPPEN – Escola Paulista de Políticas, Economias e Negócios, Unifesp – Campus Osasco, 82 

Prof. Dr. Álvaro Luís dos Santos Pereira, concluiu os trabalhos, agradeceu a presença de todos 83 

e deu a reunião por encerrada. Eu, Elissandra Oliveira, Assistente em Administração, lavrei a 84 

presente ata que, depois de aprovada, será assinada pelo Coordenador da Câmara de 85 

Extensão e Cultura e pelos demais membros da CaEC presentes à reunião. Osasco, vinte e seis 86 

de janeiro de 2021. Ata aprovada em 11/03/2021.  87 

Coordenador da Câmara de Extensão e Cultura 

Álvaro Luís dos Santos Pereira ________________________________________________________ 

Secretária da Câmara de Extensão e Cultura 

Elissandra Oliveira  ________________________________________________________ 
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