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1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 25.02.2016  2 

Ao vigésimo quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e dezessete 3 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 203 – 2º andar da instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, 5 
Jardim das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. 6 
Cíntia Möller Araújo, representante do curso de Administração e coordenadora da Câmara de 7 
Extensão de Osasco, o Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho, representante do curso de Ciências 8 

Atuariais, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações Internacionais, o 9 
Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente, a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 10 

representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 11 
Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, 12 

a Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum e Elisângela Bardi da Fonseca, 13 
representante dos TAEs. Estiveram ausentes: Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs 14 

Bruna Gil, representante discente, Juliana Marques Kawamoto, representante discente e Maria 15 
Amélia J. Corá, representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. Cíntia Möller presidiu a reunião. 16 
Ela saudou os presentes e agradeceu pela presença de todos, iniciando pelos Informes: 1- Bolsas de 17 

Extensão - ela informou que até aquele momento não havia informações sobre as bolsas de 18 
extensão, podendo haver, inclusive, redução do número de bolsas. Em março haveria uma reunião 19 

quando se discutiria a possibilidade de conceder certo número de bolsas para cada campus. 2 – 20 
PROEX – PROEC – informou que a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) passou a ser denominada 21 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC), após a aprovação de seu regimento. 3 – Convênio 22 
Unifesp – Universidade de Salamandra -  foi firmado o convênio entre as duas universidades e 23 

em 15 de março haveria uma reunião aberta para participação da comunidade. Este convênio visa 24 
oferecer oportunidade de intercâmbio para os estudantes. 4 – Cátedra Caapora -  foi aprovada a 25 
Cátedra Caapora, coordenada por um grupo de professores e TAEs. Futuramente cada CAEX 26 

deverá indicar um de seus membros para participar deste grupo. 5 – Edital CAPES – Prof. Júlio 27 
transmitiu o informe dado pela Profa. Izabel Meister na reunião do COEC sobre a abertura do Edital 28 

da CAPES para oferta de cursos de graduação e especialização, os quais serão oferecidos para os 29 
TAEs. A Unifesp só oferecerá cursos de especialização, na modalidade EAD. Serão ofertados 4 30 
cursos: Gestão Pública, Gestão de Saúde, Gestão de Arquivos e Gestão de Pessoas. Considerando 31 

que a Unifesp já oferta os dois primeiros cursos, interessados poderão inscrever-se para os dois 32 
últimos: Gestão de Arquivos e Gestão de Pessoas. As propostas devem ser enviadas até o dia 04 de 33 

março para a UAB/Unifesp. Os cursos deverão ter seu início entre 01 de julho a 31 de dezembro e 34 
terão duração de até 24 meses. Profa. Cíntia ressaltou que há um procurador da república que estava 35 

acompanhando e analisando todos os cursos. Prof. Júlio sugeriu que todos os docentes fossem 36 
comunicados da existência do Edital e que fosse agendada uma reunião extraordinária para a 37 
semana seguinte, possivelmente no dia 03 de março, para que a Câmara de Extensão de Osasco 38 
tomasse ciência das propostas do campus que seriam encaminhadas para a UAB. Tal sugestão foi 39 
aceita por todos os membros, portanto ficou agendada a reunião extraordinária para o dia 03 de 40 

março, com pauta única: análise das propostas de cursos para o Edital CAPES. Neste 41 
momento a Profa. Cíntia apresentou a sugestão de convidar a Profa. Isabel Meister para comparecer 42 

à próxima reunião da Câmara de Extensão para apresentar a UAB para os membros da CAEX. 43 
Profa. Gabriela sugeriu que, em outro momento, a CAEX poderia visitar um dos pólos da UAB para 44 
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conhecer como funcionam os trabalhos nestes locais. Todos concordaram com as sugestões e ficou 45 
estabelecido que a Profa. Cíntia faria o contato com a Profa. Izabel e com Alberto Cebukim. 5 – 46 
Calendário das Reuniões para 1º semestre de 2016 - a Profa. Cíntia apresentou uma sugestão de 47 

calendário para as reuniões ordinárias da Câmara de Extensão de Osasco, com as seguintes datas: 48 

30 de março, 29 de abril, 31 de maio e 29 de junho, sempre às 14 horas, o qual foi aprovado 49 
por todos. Acabados os informes, a Profa. Gabriela questionou a ausência recorrente de alguns 50 
membros da CAEX, especialmente os representantes discentes, da Prefeitura e dos Movimentos 51 
Sociais. Foram apresentadas algumas sugestões e ficou decidido que a secretária da Extensão, sra. 52 

Patricia Grechi entraria em contato por e-mail com os representantes, questionando o interesse dos 53 

mesmos em permanecer como membros da CAEX, caso contrário deveriam oficializar seu 54 

desligamento para que novos membros pudessem ser indicados. Caso o contato por e-mail não 55 
tivesse sucesso, a Profa. Cíntia se comprometeu a ligar, reforçando a importância da participação de 56 
cada um deles. Terminados os informes a Profa. Cíntia passou à Ordem do Dia: 1 – Aprovação de 57 

Atividades de Extensão: 1a) Conferência: “Turquia, Azerbaijão e Armênia: a trama 58 
caucasiana nas relações internacionais contemporâneas” – Prof. Rodrigo Medina. A Profa. 59 
Cíntia informou que tal solicitação já havia sido aprovada ad referendum, considerando que se 60 
tratava de um evento de um dia e que o prazo para a divulgação e inscrições era exíguo. Todos os 61 

membros presentes tomaram ciência da atividade e homologaram a decisão da coordenação, sendo 62 
o evento considerado aprovado. Dando sequência a Profa. Cíntia passou ao item 1b) Curso de 63 

Idiomas, concedendo a palavra ao Prof. Júlio, o qual fora o parecerista da solicitação de abertura de 64 
curso apresentada pelo aluno Daniel Fardin e coordenado pelo Prof. Marcelo Carvalho. Prof. Júlio 65 
iniciou informando que o curso de idiomas seria oferecido a toda comunidade e que a proposta se 66 

adequava à Política de Extensão. Continuou dizendo que todos os requisitos para a aprovação 67 

haviam sido cumpridos, inclusive o preenchimento da planilha de custos, considerando que o curso 68 
tratava-se de um curso autossustentável. Concluindo ele emitiu parecer favorável, também 69 
considerando o mérito do projeto e da proposta pedagógica. Com a palavra o estudante Daniel 70 

Fardin esclareceu que havia pesquisado em outras universidades públicas que oferecem cursos de 71 
idiomas e que todos cobravam mensalidade. Além disso, esclareceu algumas dúvidas sobre os 72 

cursos entre elas que os cursos ofertados seriam de Inglês, Espanhol e Francês. Também informou 73 
que as aulas seriam ministradas aos sábados e em horários intermediários nos dias de semana, das 74 
12h30 às 14h00 e das 17h30 às 19h00, visando não sobrecarregar o espaço físico. Profa. Cíntia 75 

destacou que, após a aprovação do curso pela CAEX, levando em conta o mérito do projeto e se o 76 
mesmo estava de acordo com a política de extensão da Unifesp, este deveria ser encaminhado à 77 

Direção Acadêmica do campus, para que esta fizesse uma análise sobre questões de infraestrutura, 78 
uso de materiais e despesas gerais. Profa. Liége solicitou a palavra para esclarecer que, de acordo 79 
com o projeto, havia um ponto importante a ser destacado, que após todas as despesas serem 80 

liquidadas e em caso de haver valores excedentes, esse excedente seria revertido em bolsas de 81 
ensino para os filhos das catadoras de lixo, que são atendidas pelo Programa GES, coordenado pela 82 
Profa. Liége. Prof. Júlio sugeriu que, após a aprovação e um ano de realização do curso, o 83 
responsável pelo mesmo deveria emitir um relatório. Não havendo outras colações ou 84 

questionamentos a respeito do ponto 1b) Curso de Idiomas, o mesmo foi submetido à votação, 85 

sendo aprovado por unanimidade, devendo ser encaminhado à Direção Acadêmica para 86 
aprovação final. Em seguida, a coordenação da CAEX passou à apreciação do ponto 1c) Evento: 87 
Libras na Unifesp, coordenado pela Tradutora e Intérprete de Libras, Vivian Pataro. Os membros 88 
leram o projeto e, não havendo questionamentos a respeito, o mesmo foi submetido à votação, 89 
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sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência à reunião, a Profa. Cíntia concedeu a palavra 90 
à Profa. Heloísa para que ela apresentasse os pontos: 2) Solicitação de Abertura de Curso Lato 91 

Sensu – Especialização em Gestão Estratégica – Modalidade EAD; 3) Solicitação de Abertura 92 
de Curso Lato Sensu – MBA em Gestão Estratégica – Modalidade Presencial; 4) Solicitação 93 
de Abertura de Curso Lato Sensu em Gestão de Arquivos – Modalidade EAD; 5) Solicitação 94 
de Abertura de Curso Lato Sensu em Gestão de Pessoas – Modalidade EAD, todos sob sua 95 
coordenação. Com a palavra, a Profa. Heloísa iniciou informando que faria uma divisão nos pontos 96 
a serem apresentados, nas seguintes categorias: 1- Cursos inscritos no Edital CAPES (Gestão de 97 

Arquivos e Gestão de Pessoas) e 2- Cursos ligados à UAB – autossustentáveis (Gestão Estratégica – 98 

Modalidades EAD e Presencial). Para apresentar a proposta para o curso de Gestão de Arquivos, a 99 

Profa. Heloísa passou a palavra ao convidado Prof. Me. Stanley Plácido da Rosa Silva, que é um 100 
dos idealizadores do curso. Stanley iniciou informando que o edital prevê 150 vagas para os 101 
Técnicos Administrativos em Educação das instituições públicas de ensino superior. O conteúdo 102 
básico do curso é fechado pelo MEC. Este curso foi pensado para contemplar a Lei de Acesso à 103 

Informação, pois esse acesso traz clareza à gestão pública. A UAB permite que, futuramente, o 104 
curso também seja oferecido ao público em geral, como ampla concorrência, e não apenas aos TAE. 105 
Ao final do curso, o TAE estará apto a gerir um setor de protocolo, mas também terá conhecimento 106 

de leis de arquivo, temporalidade e descarte, pois o fundamental do gestor de arquivos é saber 107 
quando e como descartar documentos e não saber como manter ou acumular papéis. Ao término da 108 

fala do sr. Stanely, a coordenação da CAEx agradeceu pela presença e apresentação. Em seguida, a 109 
Profa. Heloísa passou a apresentar o curso de Gestão de Pessoas, explanando sobre os objetivos do 110 
curso, conteúdos, público-alvo, entre outros pontos. Ela ressaltou que o foco do curso não é apenas 111 

para profissionais da área de RH, pois no ambiente de trabalho todos estão lidando com pessoas, 112 

portanto todos precisam saber lidar com pessoas nos seus relacionamentos. Profa. Cíntia destacou 113 
que, naquele momento, nenhum parecer ou deliberação seria feito em relação aos cursos 114 
apresentados, os quais seriam submetidos ao Edital da CAPES, pois os mesmos seriam avaliados 115 

pela PROEC e PROPESSOAS, SEAD, UAB/UNIFESP e Reitoria. Dando sequência, a Profa. 116 
Heloísa passou à apresentação das propostas dos cursos autossustentáveis, que, caso aprovados, 117 

seriam abertos pela UAB/Unifesp. Ela iniciou pelo curso Gestão Estratégica – Modalidade EAD, 118 
destacando que a elaboração da planilha de custos fora realizada em parceria com os profissionais 119 
da PROEC. Ela informou que esse curso tratava-se de um curso de MBA voltado a profissionais 120 

formados há mais de um ano e que estivessem trabalhando. Ela procedeu à apresentação da 121 
concepção pedagógica, dos objetivos, características, estrutura curricular, trajetória, inscrições, 122 

seleção e participação, operacionalização, corpo docente, disciplinas, avaliação e desempenho. 123 
Terminada a apresentação do curso de gestão estratégica – modalidade EAD, a Profa. Heloísa 124 
passou à apresentação do curso Gestão Estratégica – Modalidade Presencial, o qual era muito 125 

similar ao apresentado anteriormente, apenas diferenciando na modalidade. Ela informou que o 126 
curso seria ministrado aos sábados, considerando as limitações de espaço físico do campus Osasco 127 
durante a semana. A Profa. Fabiana solicitou a palavra para questionar se a oferta simultânea de 128 
duas modalidades do mesmo curso, EAD e presencial, não se auto prejudicaria, pensando que 129 

poderia haver muita procura por umas das modalidades e não pela outra. A Profa. Heloísa esclarece 130 
que não acredita que isso pudesse acontecer, considerando que há uma enorme demanda por cursos 131 
de MBA. A Elisângela questionou qual seria o uso e destino dos valores arrecadados com as 132 
mensalidades, ao que a Profa. Heloísa esclareceu que os valores seriam destinados para o 133 
pagamento de bolsas para os docentes e TAEs envolvidos no curso e o restante seria revertido para 134 
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o campus, com o intuito de cobrir as despesas. Após a conclusão da apresentação da Profa. Heloísa, 135 
o Prof. Júlio reforçou que, naquela data, nenhum parecer ou aprovação ocorreria, considerando o 136 
tipo de solicitação: abertura de cursos Lato Sensu, os quais precisam de um parecer de um dos 137 

membros da CAEX. Seria, portanto, necessário agendar uma data para a entrega destes pareceres. 138 
Os membros concordaram que a próxima reunião ordinária, seria uma boa data para a entrega dos 139 
pareceres dos cursos autossustentáveis. Sendo a proposta aceita por todos, ficou acordado que 140 

seriam escolhidos pareceristas para cada um dos cursos a serem analisados e esses pareceres 141 
seriam entregues na reunião ordinária do dia 30 de março. Caso um dos pareceristas 142 

apresentasse alguma dificuldade em concluir seu parecer, a CAEX decidiria pela prorrogação do 143 

prazo, por no máximo, 15 dias para tal entrega. Prof. Júlio concluiu sugerindo que, brevemente, a 144 

CAEX elaborasse um modelo de parecer, considerando o número crescente de ofertas de cursos 145 
que, certamente, serão apresentadas à esta Câmara; isto facilitaria o trabalho dos pareceristas e 146 
tornaria padrão os pareceres da CAEX. Profa. Cíntia reforçou sua indicação de que, após a 147 
aprovação dos cursos pela CAEX, os mesmos deveriam sempre ser encaminhados à Direção 148 

Acadêmica para sua aprovação final, levando em consideração questões de infraestrutura e despesas 149 
decorrentes da realização de cursos no campus.  Em seguida, passou-se à escolha dos pareceristas, 150 
ficando decidido que os pareceristas para o curso de Gestão Estratégica - EAD seriam: Profa. 151 

Fabiana Dessotti e Elisângela Bardi. Para o curso de Gestão Estratégica – Presencial, os 152 

pareceristas seriam o Prof. Fábio Luís Barbosa e a Profa. Liége Petroni. Estes teriam o prazo 153 
de entrega do parecer agendado para a reunião ordinária do dia 30 de março. Não havendo 154 
mais considerações, a reunião foi encerrada às 17h00. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 155 
secretária da Câmara Técnica de Extensão, lavrei esta ata. 156 

 157 

Osasco, 25 de fevereiro de 2016. 158 

___________________________________________ 159 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 160 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 161 

___________________________________________ 162 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho  163 

Representante do curso de Ciências Atuariais 164 

 165 
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___________________________________________ 166 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  167 

Representante do curso de Relações Internacionais 168 

____________________________________________ 169 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos 170 

Representante docente 171 

____________________________________________ 172 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 173 

Representante docente 174 

____________________________________________ 175 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 176 

Representante do curso de Ciências Contábeis 177 

___________________________________________ 178 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  179 

Representante do curso de Ciências Econômicas  180 

___________________________________________ 181 

Profa. Dra. Liége Mariel Petroni 182 

Representante do Eixo Comum 183 
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____________________________________________ 184 

Elisângela Bardi da Fonseca 185 

Representante dos TAEs 186 

____________________________________________ 187 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 188 

Secretária da Câmara de Extensão 189 


