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

CAMPUS OSASCO, em 23.06.2015  2 

Ao vigésimo terceiro dia do mês de junho de dois mil e quinze, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus 4 

Osasco, no Auditório da instituição, andar térreo, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 

das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Cíntia 6 

Möller Araújo, representante do curso de Administração, Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 7 

representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 8 

Contábeis, Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, 9 

Profa. Dra. Laura Calixto, representante docente, Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do 10 

Eixo Comum, Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni, representante do curso de Relações Internacionais, 11 

Elisângela Bardi da Fonseca, representante dos TAEs e Rosângela da Silva Rocha, representante 12 

dos TAEs. Justificaram a ausência: o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, representante do curso de 13 

Ciências Atuariais e o Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente. Estiveram 14 

ausentes: Bruna Gil, representante discente, Juliana Marques Kawamoto, representante discente e 15 

Maria Amélia J. Corá, representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. Cíntia Möller presidiu a 16 

reunião, como coordenadora pró-tempore da Câmara de Extensão. Ela deu início à reunião pela 17 

Ordem do Dia: 1) Aprovação do Curso: Laboratório de Projetos Sociais - Coordenado pelo 18 
Prof. João Arantes. Após a exposição do formulário de solicitação do curso e comunicação que o 19 

mesmo já era parte integrante do Programa de Extensão: Aprendizagem Baseada em Projetos 20 

Sociais, sob coordenação do mesmo professor, João Arantes, o ponto foi colocado em votação. O 21 

curso foi aprovado por unanimidade pelos membros que estavam presentes naquele momento, 22 

não contando com a presença dos seguintes membros: Profa. Heloísa Hollnagel, Elisângela 23 
Bardi e Rosângela Rocha.  Em seguida a Profa. Cíntia passou a palavra à Profa. Laura para que 24 

fizesse a explanação do ponto 2) Fluxo de documentos, comprovantes, pareceres e público alvo 25 

das atividades de extensão.  Com a palavra a Profa. Laura relatou que havia realizado algumas 26 

reuniões com a secretária da Extensão, sra. Patricia Grechi, para ler e fazer comparações com 27 

formulários e tutoriais sobre os fluxo de trabalho relacionados à Extensão de outros campi, servindo 28 

de modelos, com o intuito de se elaborar um tutorial sobre Extensão do campus Osasco, que deveria 29 

ser divulgado pela página da EPPEN. Alguns professores, neste momento, mencionaram que 30 

vinham encontrando dificuldades ao preencher o formulário SIEX e que, pelo ponto de vista destes, 31 

tal formulário contemplava mais as atividades de extensão da área de medicina e não toda área do 32 

conhecimento, especialmente não se adequava aos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas, 33 

caso do campus Osasco. Portanto, a sugestão apresentada pelos membros foi a de solicitar à 34 

PROEX que fossem feitas alterações no formulário, com o objetivo de que o mesmo se adequasse 35 

às diferentes realidades dos diferentes cursos e áreas de todos os campi. Para que tal solicitação 36 

pudesse ser enviada à PROEX ficou acordado que cada representante levasse o assunto aos seus 37 

respectivos cursos, em suas reuniões de Comissões de Curso, recolhendo sugestões e, 38 

posteriormente, trazer os resultados para a Câmara, para que esta pudesse compilar um 39 
único documento.  Dando continuidade, a Profa. Cíntia passou ao ponto 3) Eleição da 40 

Coordenação da Câmara de Extensão, concedendo a palavra ao Prof. Júlio. Este passou a 41 

explicar a todos os presentes que, durante o período de inscrição, que ocorrera entre os dias 29 de 42 

maio a 18 de junho, apenas uma chapa havia se inscrito para concorrer à coordenação da Câmara, a 43 

qual era formada pela Profa. Cíntia Möller e pela Profa. Laura Calixto, para Coordenadora e Vice 44 
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Coordenadora, respectivamente. Nada mais havendo a esclarecer, passou-se à votação através de 45 

cédulas que continham o nomes da candidatas na Chapa Única, com duas opções de voto: SIM ou 46 

NÃO. No momento da votação havia 9 (nove) membros presentes. A Chapa Única, formada pela 47 

Profa. Cíntia e Profa. Laura, para Coordenação e Vice Coordenação, respectivamente, foi 48 
eleita por unanimidade, com 9 votos SIM.  Neste momento o Prof. Júlio concedeu a palavra à 49 

Profa. Cíntia que agradeceu a confiança de todos e disse sentir-se muito honrada em substituir o 50 

Prof. Júlio na coordenação da Câmara de Extensão. A Profa. Laura também agradeceu pela 51 

oportunidade em poder contribuir com a extensão. Novamente com a palavra, o Prof. Júlio também 52 

agradeceu a confiança de todos no período em que ele esteve na coordenação da Câmara e 53 

aproveitou a oportunidade para expressar seu desejo de que, os momentos de reuniões da Câmara de 54 

Extensão, também pudessem servir como momentos de aprendizado sobre o que é Extensão 55 

Universitária. Profa. Gabriela sugeriu que todos os membros buscassem esforços e estratégias na 56 

tentativa de que todos os membros participassem ativamente das reuniões, considerando que os 57 

representantes discentes, da Prefeitura e de movimentos sociais não têm participado das reuniões. 58 

Prof. Rodrigo solicitou que na próxima reunião pudesse voltar à pauta o tema do cursinho 59 

universitário, o qual já havia sido apresentado anteriormente. Ele mencionou que havia um grupo se 60 

reunindo para elaborar o projeto, que já havia avançado e que contava com a participação do Prof. 61 

Daniel Huertas. Entretanto, Prof. Rodrigo gostaria de formar uma comissão com o objetivo de 62 

iniciar a redação do projeto, visando coloca-lo em prática brevemente. Profa. Gabriela sugeriu que 63 

tal comissão fosse formada com pessoas de fora desta Câmara, considerando o baixo número de 64 

membros da Câmara de Extensão. Profa. Heloísa concordou com a importância do projeto, porém 65 

achava que não haveria tempo hábil para que tal projeto pudesse ser apresentado na próxima 66 

reunião. Prof. Júlio expressou sua satisfação em ouvir relatos dos avanços no projeto do cursinho, 67 

porém reforçou que haveria grandes dificuldades em encontrar um local próprio para a execução de 68 

tal projeto, considerando que a própria construção do novo campus, em Quitaúna, seria algo 69 

demorado e difícil. Profa. Cíntia solicitou ao Prof. Rodrigo que trouxesse os nomes dos membros da 70 

comissão do cursinho e informações sobre o mesmo para a próxima reunião. Profa. Laura sugeriu 71 

que a Câmara se informasse melhor em relação aos recursos que já existem e que podem ser 72 

utilizados para a extensão, como FAPESP e FAP. Profa. Cíntia se prontificou a enviar um e-mail 73 

para a Profa. Florianita, Pró-Reitora de Extensão, solicitando quais eram as agências de fomento, já 74 

existentes, que poderiam contribuir com a Extensão. Não havendo mais considerações, a reunião foi 75 

encerrada às 15h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de 76 

Extensão, lavrei esta ata. 77 

 78 

Osasco, 23 de junho de 2015. 79 

___________________________________________ 80 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 81 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 82 
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___________________________________________ 83 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 84 

Representante Docente 85 

___________________________________________ 86 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel  87 

Representante do curso de Ciências Contábeis 88 

___________________________________________ 89 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  90 

Representante do curso de Ciências Econômicas  91 

___________________________________________ 92 

Profa. Dra. Laura Calixto  93 

Representante docente  94 

___________________________________________ 95 

Profa. Dra. Liége Mariel Petroni  96 

Representante do Eixo Comum  97 

___________________________________________ 98 

Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni  99 

Representante do curso de Relações Internacionais 100 
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____________________________________________ 101 

Elisângela Bardi da Fonseca 102 

Representante dos TAEs 103 

____________________________________________ 104 

Rosângela da Silva Rocha 105 

Representante dos TAEs 106 

____________________________________________ 107 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 108 

Secretária da Câmara de Extensão 109 


