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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP 1 
CAMPUS OSASCO, em 27.09.2017  2 

Ao vigésimo sétimo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às dez horas e quarenta e cinco 3 

minutos, realizou-se a Reunião Extraordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- 4 
Campus Osasco, na sala 103, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim 5 
das Flores, município de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: o Prof. Dr. Antônio 6 
Roberto Espinosa, representante docente; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do 7 
curso de Relações Internacionais; o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; 8 

o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas; o sr. Carlos 9 
Eduardo Dias, representante dos TAEs e o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs. A 10 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de Administração e a Profa. Dra. Gabriela 11 
de Brelàz, representante docente justificaram a ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Celso 12 
Takashi Yokomiso, representante do curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Heloísa Candia 13 
Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. Marcello Simão Branco, 14 

representante do Eixo Multidisciplinar; o sr. Bruno Mancini, representante da Prefeitura Municipal 15 
de Osasco; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente e Renato Maia Paglarin, 16 
representante discente. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a 17 

reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de 18 
todos. Em seguida, iniciou pelos Informes: Resultado da Seleção dos Bolsistas de Extensão e 19 

Comunicação – a CAEC Osasco recebeu 8 inscrições. Foram estabelecidos alguns critérios para 20 
avaliar o perfil dos candidatos, a saber: i) tempo de permanência na universidade, pois alguns estão 21 
perto de concluir o curso e outros têm intenção de fazer intercâmbio no próximo ano e ii) vínculo 22 

com atividades de extensão. Entre os inscritos, 3 candidatos foram aprovados: 1º lugar: Matheus 23 

de Faria Modina; 2º lugar: Maria Claudia Ferreira Barbaresco; 3º lugar: Maria Canalli Angeli. 24 
Profa. Fabiana informou que, naquela tarde, haveria uma reunião na PROEC com objetivo de 25 
organizar as atividades dos bolsistas selecionados em todos os campi. Ela também relatou que já 26 

havia passado algumas tarefas para o bolsista desenvolver, entre elas: i) entrar em contato com os 27 
proponentes de projetos culturais do nosso campus, alguns que já haviam respondido ao 28 

questionário enviado pela PROEC em relação à programação para a Semana Unifesp Mostra Sua 29 
Arte, que ocorreria entre os dias 17 a 20 de outubro. Cada campus receberia a quantia de R$ 30 
1.523,81 para esse evento institucional. Até aquele momento apenas um projeto estava cadastrado 31 

para a semana, Bookcrossing (organizado pela Biblioteca). Certamente, esse projeto não utilizaria o 32 
valor total disponibilizado. Portanto, seria importante apresentar outras iniciativas culturais, que 33 

pudessem ser beneficiadas por o valor, incluindo a aquisição de equipamentos para o campus. Dessa 34 
forma, a coordenação da CAEC contava com a colaboração de todos seus membros na divulgação 35 
dessa atividade. Em seguida, passou-se à Ordem do Dia: 1) Apresentação de Pareceres e 36 

Deliberação: 1a) “Projeto Identidade Osasco” – a profa. Fabiana relembrou a situação desse 37 
projeto, que inicialmente havia sido cadastrado, porém a coordenação da CAEC solicitara a 38 
readequação da proposta, considerando a falta de apresentação de termos de parcerias com as 39 
instituições descritas no projeto. O coordenador do projeto, Prof. Murilo, atendeu à solicitação, 40 

apresentando a carta de parceria. Após essa etapa, dois pareceres foram redigidos e enviados para a 41 
apreciação dos senhores membros da CAEC. Naquele momento, ambos os pareceres foram lidos e 42 

expostos. Em seguida a Profa. Fabiana destacou que o projeto estava de acordo com o regimento, 43 
contemplando todos os itens necessários para o cadastro de um projeto de extensão na Unifesp, 44 
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porém a forma de apresentação estava diferente do padrão. O proponente redigiu seu projeto numa 45 
forma de pergunta- resposta às questões, tornando a leitura mais difícil. Sendo assim, a professora 46 
sugeriu que a proposta fosse aprovada pela CAEC, porém que fosse solicitada ao proponente a 47 

formatação de seu texto, de acordo com o modelo do Guia do Coordenador (disponível na página da 48 
PROEC). Assim que a nova formatação estivesse disponível, poderia ser encaminhada diretamente 49 
à PROEC no formato correto. Com a anuência de todos os presentes, a proposta de 50 

encaminhamento da Profa. Fabiana foi aprovada, sendo o projeto aprovado por 51 
unanimidade. Dando sequência à reunião, passou-se ao ponto 1b) “Projeto: Valorização da 52 

Aprendizagem Significativa com os Alunos da Escola Estadual de Mogi das Cruzes - Dora 53 
Peretti de Oliveira – Cursinho Resiliência” – iniciando pela leitura dos dois pareceres sobre o 54 

projeto. Sr. Carlos expôs seu pensamento sobre o projeto, conforme seu parecer, destacando a 55 
importância da essência do projeto, contudo destacou que vislumbrava a possibilidade de ver a 56 
realização desse projeto em escolas localizadas no município de Osasco.  Seguindo a mesma linha 57 
de raciocínio, o Prof. Espinosa corroborou a ideia apresentada pelo Carlos. O professor enfatizou 58 

que a execução do projeto se tornaria mais viável, considerando a proximidade com o campus, além 59 
de aproximar a universidade da comunidade de Osasco. Com a palavra o Prof. Júlio afirmou que 60 
entendia que a distância entre a escola atendida pelo projeto e o campus Osasco não seria um 61 

impedimento para sua execução, mesmo concordando com os colegas que, quanto mais perto a 62 
universidade estiver da comunidade externa, mais resultados poderiam ser alcançados. O professor 63 

também fez algumas observações referentes a possíveis adequações no texto do projeto, bem como 64 
destacou que sua proponente, Profa. Nildes, não apresentara um termo de parceria entre a escola e a 65 
Unifesp. Mediante às sugestões apresentadas, a Profa. Fabiana sugeriu que fosse solicitada a 66 

readequação da proposta, solicitando o envio da carta de parceria. Ela acrescentou que, mediante o 67 

envio da carta pela proponente, a coordenação da CAEC poderia aprovar a ação ad referendum, se 68 
todos estivessem de acordo. Sr. Carlos e Prof. Espinosa solicitaram que fosse registrada a indicação 69 
à proponente de, futuramente, incluir escolas do município ou região de Osasco em seu projeto. Sr. 70 

Carlos solicitou ainda que seus destaques, apontados em seu parecer, sobre a questão de 71 
aprendizagem significativa, fossem levados ao conhecimento da proponente do projeto, em 72 

especial, para o atendimento do tripé: ensino-pesquisa-extensão. Sem mais colocações a serem 73 
feitas, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade, com duas 74 

ressalvas, a saber: i) solicitar que o termo de parceria fosse encaminhado e ii) sugerir que 75 
fossem estabelecidas parcerias similares com escolas na região de Osasco. Dando 76 
prosseguimento à reunião, a profa. Fabiana passou ao ponto 2) Homologação de ações de extensão 77 

aprovadas ad referendum: a) Evento: A Atuação das ONGs na Governança Global: o Papel do 78 
Brasil na inclusão do direito à cidade na Nova Agenda Urbana da ONU; b) Evento: Seminário 79 

de Apresentação do Programa Realidade Latino Americana e c) III Semana de Relações 80 
Internacionais – todas as ações foram homologadas por unanimidade. A Profa. Fabiana 81 
destacou que sempre que ações de extensão fossem cadastradas, era muito importante ter atenção ao 82 
preenchimento do SIEX, em especial, em relação ao público-alvo, pois se esse se restringisse a 83 
discentes e docentes, não seria considerada ação de extensão. Para ser considerada como ação 84 

extensionista, essa deveria sempre abrir vagas para a comunidade externa. Caso o público-alvo não 85 
estivesse correto, a PROEC não aprovaria a ação. Dessa maneira, a professora solicitou auxílio aos 86 
conselheiros no tocante à propagação dessa informação entre seus pares. Não havendo mais 87 
considerações, a reunião foi encerrada às 12h00. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária 88 
da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    89 
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Osasco, 27 de setembro de 2017. 90 
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