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2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 30.03.2016  2 

Ao trigésimo dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às dezesseis horas, realizou-se a Reunião 3 

Ordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus Osasco, no auditório da 4 
instituição, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco. 5 
Estiveram presentes os seguintes membros: Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do 6 
curso de Administração e coordenadora da Câmara de Extensão de Osasco, o Prof. Dr. Antônio 7 
Cordeiro Filho, representante do curso de Ciências Atuariais, a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, 8 

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

Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon 11 
Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, e Elisângela Bardi da Fonseca, 12 

representante dos TAEs. A Profa. Dra. Liége Mariel Petroni, representante do Eixo Comum 13 
justificou sua ausência. 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- 17 

Interlocutor sobre Curricularização – a professora informou que o Prof. Luis Hernan fora 18 
escolhido como interlocutor entre o campus Osasco e a PROEC para assuntos relacionados a 19 

questão da Curricularização - 10% do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em 20 
programas e projetos de extensão universitária; 2 – Seminário Internacional sobre Difusão de 21 

Políticas Públicas, com a palavra a Profa. Gabriela informou que tal evento estava sendo 22 
organizado pelo recém-contratado Prof. Osmany Porto e que ocorreria entre os dias 09 a 11 de 23 

maio. Ela pedia a todos que ajudassem na divulgação do evento. Em seguida, a Profa. Cíntia passou 24 
à Ordem do Dia: 1 – Aprovação de Atividades de Extensão: a) Debate: Softwares Livres – 25 

Leituras do nosso tempo, Século XXI; b) Agronegócio, Agroecologia e Reforma Agrária no 26 
Brasil – Leituras do nosso tempo, Século XXI, ambos coordenados pelo Prof. Marcelo Soares de 27 
Carvalho. Os formulários de credenciamento das atividades foram apresentados, analisados e 28 

aprovados por unanimidade; c) Curso: Planilhas de Excel: do casual ao avançado, coordenado 29 
pelo Prof. Luís Augusto Maluf. O formulário de credenciamento e o projeto do curso foram 30 
apresentados, analisados e, de acordo com o regimento, foi designada uma parecerista, a saber, a 31 

Prof. Liége Petroni. Esta deveria apresentar seu parecer dois dias antes da data da próxima 32 
reunião ordinária da Câmara de Extensão, a saber, dia 27 de abril. Dando sequência à reunião, 33 

a Profa. Cíntia passou ao ponto 2 – Atribuição de Parecerista para cursos de Especialização: a) 34 
Conflitos Internacionais e Globalização – Modalidade Presencial, coordenado pelo Prof. 35 

Rodrigo Medina. Para esse curso foi designada a Profa. Heloísa como parecerista; b) Gestão 36 
Contemporânea – Modalidade EAD, coordenado pelos professores Heloísa Hollnagel e Ricardo 37 
Bueno. Para esse curso foi designado o Prof. Júlio como parecerista. Ambos pareceristas 38 

deveriam entregar seu respectivo parecer dois dias antes da data da próxima reunião 39 
ordinária da Câmara de Extensão, a saber, dia 27 de abril. Em seguida, a Profa. Cíntia passou 40 

ao ponto 3 – Apresentação de Pareceres e deliberação sobre cursos de Especialização. Neste 41 
momento, a Profa. Cíntia solicitou a anuência dos presentes para alterar a ordem das apresentações, 42 

considerando que o parecerista do curso b) Gestão Estratégica – Modalidade Presencial, prof. 43 
Fábio Luís, precisaria se ausentar brevemente. Neste momento, a Profa. Heloísa, coordenadora do 44 
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curso em questão, informou que estava retirando da pauta esse ponto. Mesmo após a retirada do 45 
ponto da pauta e com a concordância de todos os membros presentes, o Prof. Fábio passou a 46 
apresentar seu parecer, relatando seu desconforto em relação aos cursos autossustentáveis. 47 

Analisando o projeto e a planilha de custos, ele notou que o maior objetivo da cobrança das 48 
mensalidades nesse curso seria para o pagamento dos docentes. Ele também ressaltou que haveria 49 
parcerias com instituições privadas. Ele sugeriu que, em outro momento, houvesse uma discussão 50 
sobre a abertura e implementação de cursos autossustentáveis em nosso campus. O Prof. Fábio 51 
concluiu dizendo que deveria haver uma ampla reflexão sobre essa questão, antes da deliberação 52 

dessas solicitações, inclusive na congregação.  A Profa. Fabiana solicitou a palavra para corroborar 53 

a colocação do Prof. Fábio, afirmando ser necessária a discussão da questão da cobrança de 54 

mensalidades em cursos de pós-graduação. Em seguida, a Profa. Cíntia passou ao ponto 3c) 55 
Especialização em Gestão de Arquivos – Modalidade EAD, concedendo a palavra à sua 56 
parecerista, Profa. Gabriela.  Essa apresentou seu parecer favorável à aprovação do curso. O Prof. 57 
Júlio questionou se esse curso, em sendo aprovado, seria ofertado pela UAB e se havia algum edital 58 

aberto. A Profa. Heloísa esclareceu que o curso seria aproveitado assim que houvesse abertura de 59 
edital da UAB. Não havendo mais colocações a respeito do curso em questão, a Profa. Cíntia o 60 
submeteu à votação, sendo aprovado por unanimidade. Dando sequência, a Profa. Cíntia passou 61 

ao ponto 3d) Especialização em Gestão de Pessoas – Modalidade EAD, concedendo a palavra ao 62 
Prof. Antônio Cordeiro, o qual fora o parecerista desse curso. O professor apresentou seu parecer 63 

favorável à aprovação do curso em análise. E como não houve manifestações a respeito, passou-se à 64 
votação do curso, o qual foi aprovado por unanimidade. Em continuidade, a Profa. Cíntia 65 
retornou ao ponto 3a) Especialização em Gestão Estratégica – Modalidade EAD. Porém, 66 

considerando o pequeno quórum da reunião naquele momento, ela questionou os membros 67 

presentes sobre a possibilidade de se adiar a votação desse ponto, por entender não ser possível 68 
proceder à votação de uma questão importante com número reduzido de membros presentes. Como 69 
sugestão de encaminhamento e também considerando o reduzido número de membros presentes, o 70 

Prof. Júlio levantou a possibilidade de deixar a análise e a deliberação desse curso para uma 71 
possível reunião extraordinária, a ser agendada entre os dias 11 a 15 de abril.  Com a palavra a 72 

Profa. Gabriela se manifestou em relação aos cursos autossustentáveis, expressando que a discussão 73 
sobre esse tema não seria necessária, considerando que tal questão já estava prevista em regimento. 74 
Acrescentou também que, caso a discussão e possível votação sobre o curso ocorresse naquele 75 

momento, seria prejudicada pela falta de quórum. Desta maneira, sugeriu que a discussão e 76 
deliberação sobre o curso fosse postergada para uma reunião extraordinária, a ser agendada 77 

brevemente. Novamente com a palavra o Prof. Júlio reforçou sua posição contrária a cursos pagos 78 
na instituição pública, porém deixou claro ter ciência de que esses estavam previstos no regimento. 79 
Entretanto, ele continuou afirmando que havia outras questões a serem esclarecidas, como por 80 

exemplo, os casos de docentes de dedicação exclusiva (DE) que seriam remunerados, a gratuidade 81 
de 50% dos alunos e ainda sobre a infraestrutura. Portanto, sugeriu que a discussão sobre o curso 82 
em questão fosse feita em outro momento, podendo ser agendada uma reunião extraordinária, 83 
possivelmente para o dia 13 de abril. A Profa. Cíntia se manifestou dizendo ser legalista e, portanto, 84 

entende que a norma deveria ser sempre seguida. No que se referia ao tema em questão, ela 85 
reafirmou que os cursos autossustentáveis estavam previstos em regimento e, consequentemente, 86 
poderiam ocorrer. Contudo, em sua opinião, não lhe agradava a existência de cursos pagos nas 87 
universidades públicas. A Profa. Heloísa se colocou contrária a postergação do debate do curso em 88 
questão, considerando que a pauta da reunião previa a deliberação do mesmo naquele momento. 89 
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Para a Profa. Fabiana, a discussão sobre o tema – Cursos Autossustentáveis – deveria anteceder a 90 
votação de uma proposta de curso dessa natureza. Profa. Gabriela retomou a palavra e destacou que 91 
a verba arrecadada pelos cursos pagos seria, também, revertida para a Universidade (Unifesp) e para 92 

o campus Osasco, os quais estão muito carentes de recursos. Portanto, ela entendia que tal votação 93 
não deveria ocorrer naquele momento em que havia poucos presentes, mas em outro momento, com 94 
a presença de mais membros, quando o debate poderia ser maior e de mais qualidade. O Prof. Júlio 95 
solicitou a palavra novamente para reforçar sua opinião de que havia necessidade de mais 96 
esclarecimentos em relação a pontos específicos do curso, especialmente em relação aos valores das 97 

mensalidades, esclarecer como os coordenadores haviam chegado àqueles valores. Desta maneira, 98 

colocava-se contrário à aprovação do curso naquele momento. A Profa. Fabiana mencionou que, na 99 

planilha de custos, havia a descriminação de como os valores seriam distribuídos, porém questionou 100 
o fato dos docentes, com regime de Dedicação Exclusiva (DE), receberem bolsas pela ministração 101 
das aulas. Após as manifestações apresentadas, ficou acordado entre os membros presentes que uma 102 

reunião extraordinária seria agendada em breve, com o objetivo de se deliberar sobre o curso 103 
de Especialização em Gestão Estratégica – Modalidade EAD. Não havendo mais considerações, 104 
a reunião foi encerrada às 17h40. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara 105 
Técnica de Extensão, lavrei esta ata. 106 

 107 

Osasco, 30 de março de 2016. 108 

___________________________________________ 109 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 110 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 111 

___________________________________________ 112 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho  113 

Representante do curso de Ciências Atuariais 114 

___________________________________________ 115 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  116 

Representante do curso de Relações Internacionais 117 
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____________________________________________ 118 

Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos 119 

Representante docente 120 

____________________________________________ 121 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 122 

Representante docente 123 

____________________________________________ 124 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 125 

Representante do curso de Ciências Contábeis 126 

___________________________________________ 127 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  128 

Representante do curso de Ciências Econômicas  129 

____________________________________________ 130 

Elisângela Bardi da Fonseca 131 

Representante dos TAEs 132 

____________________________________________ 133 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 134 

Secretária da Câmara de Extensão 135 


