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1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA TÉCNICA DE EXTENSÃO DA EPPEN – 1 
UNIFESP CAMPUS OSASCO, em 03.03.2016  2 

Ao terceiro dia do mês de março de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara Técnica de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 101 – 1º 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, a 9 
Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente, Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, 10 

representante do curso de Ciências Contábeis, o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante 11 
do curso de Ciências Econômicas. Como convidados, estiveram presentes: Profa. Dra. Nildes 12 

Pitombo Leite, Prof. Dr. Osmany Porto de Oliveira e Prof. Dr. Ricardo Pereira Bueno. Justificaram 13 
a ausência: Prof. Dr. Fábio Luís Barbosa dos Santos, representante docente e a Profa. Dra. Liége 14 

Mariel Petroni, representante do Eixo Comum. Estiveram ausentes: Elisângela Bardi da Fonseca, 15 
representante dos TAEs, Rosângela da Silva Rocha, representante dos TAEs, Bruna Gil, 16 
representante discente, Juliana Marques Kawamoto, representante discente e Maria Amélia J. Corá, 17 

representante da Prefeitura de Osasco. A Profa. Cíntia Möller presidiu a reunião. Ela saudou os 18 
presentes e agradeceu a presença de todos. Iniciou informando que iniciara a reunião com atraso de 19 

30 minutos, pois aguardava o quórum mínimo, de acordo com o regimento. Em seguida, comunicou 20 
que a Profa. Izabel Meister havia aceitado o convite de participar da reunião ordinária da Câmara de 21 

Extensão, no dia 30 de março, quando falaria sobre a UAB/Unifesp. Dando sequência à reunião, a 22 
Profa. Cíntia deu início à PAUTA: APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE ABERTURA DE 23 

CURSO LATO SENSU – EDITAL CAPES 22/2015. Ela solicitou autorização dos presentes para 24 
inverter a ordem da pauta, iniciando pelo ponto 3- Lato Sensu em Gestão de Pessoas – 25 
Modalidade EAD – coordenado pela Profa. Nildes Pitombo Leite, pois a proponente do referido 26 

curso precisaria se ausentar brevemente. Com a concordância de todos, deu-se início à reunião com 27 
a apresentação da Profa. Nildes. A professora iniciou informando que os proponentes daquela 28 

proposta de curso eram ela, Profa. Dra. Nildes Pitombo Leite, e o Prof. Dr. João Alberto Arantes do 29 
Amaral. A justificativa para tal parceria devia-se ao fato de que ela, Profa. Nildes, dominava a área 30 
de conhecimento e ele, Prof. João, tinha experiência em Educação à Distância (EAD). A Profa. 31 

Nildes apresentou os conteúdos, os objetivos e o programa, além da descrição de cada módulo com 32 
suas disciplinas. Ao término de sua apresentação, ela se dispôs a esclarecer dúvidas, mas como o 33 

momento era apenas para a apresentação das propostas, nenhum questionamento foi apresentado. A 34 
Profa. Cíntia, então, agradeceu a Profa. Nildes pela presença e apresentação. Em seguida, passou a 35 

palavra à Profa. Heloísa para apresentação do ponto 1 – Lato Sensu em Gestão de Arquivos – 36 
Modalidade EAD, considerando que ela era uma das coordenadoras daquela proposta de curso. A 37 
professora iniciou contextualizando que o curso estava ligado ao Edital da CAPES, cujo objetivo 38 
era oferecer cursos de graduação e especialização para servidores de instituições federais de ensino 39 
superior. Ela apresentou os objetivos, a estrutura curricular e trajetória, o público-alvo, que neste 40 

momento era apenas os Técnicos Administrativos em Educação (TAEs), mas que futuramente 41 
também seria ofertado para ampla concorrência. Apresentou também como seria feita a 42 

operacionalização, a estrutura administrativa-pedagógica, as disciplinas, o corpo docente, o 43 
processo avaliativo e os indicadores de desempenho. Ao término da apresentação, e da mesma 44 
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forma que para a apresentação anterior, foi esclarecido que esse colegiado não exprimiria nenhum 45 
parecer sobre os cursos apresentados neste momento, considerando que os mesmos estavam 46 
submetidos ao Edital da CAPES e seriam avaliados pelas Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas e 47 

Extensão e Cultura, assim como pela SEAD e UAB/Unifesp. Dando sequência, a Profa. Cíntia 48 
passou a palavra ao Prof. Ricardo Bueno, convidado para apresentar o ponto 2 – Lato Sensu em 49 
Gestão de Pessoas, considerando que ele era um dos coordenadores daquela proposta de curso. Ele 50 
iniciou informando que o projeto de curso de Gestão de Pessoas havia iniciado em 2012 e 51 
continuava em andamento. Ele passou a apresentar o curso, nas partes em que este diferia do que 52 

havia sido apresentado pela Profa. Heloísa. Ele apresentou a concepção pedagógica, que está 53 

baseada na Lei 8112/1990, a qual prevê a gestão por competência na gestão pública, com o plano de 54 

carreira dos TAEs, assim como a gestão de pessoas. Falou também sobre os objetivos, a estrutura 55 
curricular e trajetória, o público-alvo, que neste momento era apenas os Técnicos Administrativos 56 
em Educação (TAEs), mas que futuramente também seria ofertado para ampla concorrência. 57 
Apresentou ainda como seria a operacionalização, a estrutura administrativa-pedagógica, as 58 

disciplinas, o corpo docente, a avaliação e os indicadores de desempenho. Terminada a apresentação 59 
do Prof. Ricardo, a Profa. Cíntia retomou a palavra para reforçar que o objetivo da reunião não era 60 
de deliberar ou exprimir parecer sobre as propostas apresentadas, mas apenas de tomar ciência das 61 

propostas que seriam submetidas ao Edital CAPES 22/2015. A Profa. Heloísa solicitou que a CAEC 62 
desse seu parecer sobre suas solicitações, considerando que, futuramente, elas seriam também 63 

ofertadas pela UAB, como cursos de especialização de ampla concorrência. O Prof. Júlio sugeriu, 64 
como encaminhamento, que a CAEC expressasse seu acordo no envio das três propostas 65 
apresentadas, as quais seriam submetidas ao Edital CAPES e que fossem designados pareceristas 66 

para leitura e análise das duas propostas apresentadas pela Profa. Heloísa, com o objetivo de ofertar 67 

os cursos como ampla concorrência pela UAB futuramente.  Profa. Cíntia corroborou a sugestão 68 
feita pelo Prof. Júlio e solicitou se havia voluntários para serem os pareceristas dos cursos em 69 
questão. A Profa. Gabriela se ofereceu para ser a parecerista do curso Lato Sensu em Gestão 70 

de Arquivos e Prof. Cordeiro aceitou ser o parecerista do curso de Lato Sensu em Gestão de 71 
Pessoas. Estes teriam o prazo de entrega do parecer agendado para a reunião ordinária do dia 72 
30 de março. O Prof. Cordeiro acrescentou que, com o crescimento das demandas da Extensão em 73 
nosso campus, certamente todos os membros da Câmara de Extensão precisariam ser pareceristas, 74 
em um futuro breve. Corroborando a colocação do Prof. Cordeiro, a Profa. Cíntia solicitou à 75 

secretária de extensão, sra. Patricia Grechi, que elaborasse uma relação com os nomes dos membros 76 
da Câmara de Extensão que já haviam sido pareceristas de alguma ação de extensão, com o objetivo 77 

de se estabelecer uma sequência de pareceristas. Não havendo mais considerações, a reunião foi 78 
encerrada às 15h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara Técnica de 79 
Extensão, lavrei esta ata. 80 

Osasco, 03 de março de 2016. 81 

___________________________________________ 82 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 83 

Coordenadora da Câmara Técnica de Extensão 84 
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___________________________________________ 85 

Prof. Dr. Antônio Cordeiro Filho  86 

Representante do curso de Ciências Atuariais 87 

___________________________________________ 88 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  89 

Representante do curso de Relações Internacionais 90 

____________________________________________ 91 

Profa. Dra. Gabriela de Brelàz 92 

Representante docente 93 

____________________________________________ 94 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 95 

Representante do curso de Ciências Contábeis 96 

___________________________________________ 97 

Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa  98 

Representante do curso de Ciências Econômicas  99 

____________________________________________ 100 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 101 

Secretária da Câmara de Extensão 102 


