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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 20.09.2017  2 

Ao vigésimo dia do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas e quarenta minutos, 3 

realizou-se a Reunião Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus Osasco, na 4 
sala 103, 1º andar do edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município 5 
de Osasco. Estiveram presentes os seguintes membros: o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 6 
representante do curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do 7 
curso de Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 8 

Internacionais; a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 9 
Contábeis; o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Marcello 10 

Simão Branco, representante do Eixo Multidisciplinar; o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos 11 
TAEs e o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs. A Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, 12 

representante docente e o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências 13 
Econômicas justificaram sua ausência. O Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante 14 

docente; Rafaela Truyts Sleimann Santos, representante discente; Renato Maia Paglarin, 15 
representante discente e Bruno Mancini, representante da Prefeitura Municipal de Osasco estiveram 16 
ausentes. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A Profa. 17 

Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou 18 
pelos Informes: Reunião do COEC – 1) Plano de Cultura – o plano fora aprovado, mas como 19 

sofreu algumas alterações durante a reunião, o documento seria enviado posteriormente, para 20 
ciência de todos os conselheiros. 2) Nova Planilha de Previsão Orçamentária para Cursos 21 

Pagos – a nova versão da planilha estava mais simples e de fácil entendimento. A PROEC se 22 
comprometeu a promover workshops informativos sobre a planilha, para que todos pudessem ser 23 

habilitados a analisá-la, sempre que necessário. 3) 20% Bolsistas para cursos pagos – foi 24 
informado que havia uma comissão (GT) que estava analisando a Resolução 131, que regia sobre os 25 
cursos pagos. O objetivo do GT era o de estabelecer padrões e critérios para a distribuição dos 20% 26 

das bolsas nos cursos pagos. 4) Guia de Curricularização -  foi aprovado o guia de orientação da 27 
Curricularização. A coordenação da CAEC solicitou à secretária que enviasse a todos os 28 

conselheiros, e aos chefes de departamento, para ciência de todos. 5) Levantamento de Atividades 29 
Culturais – a pesquisa já fora enviada aos membros. A ideia da pesquisa era realizar um 30 
levantamento das atividades culturais que já eram desenvolvidas em cada campus. Profa. Fabiana 31 

relatou que achava importante esse levantamento e elencou algumas atividades que já eram 32 
realizadas no campus Osasco, sem estarem credenciadas no SIEX, ou seja, sem serem 33 

institucionalizadas. Um desses exemplos era o Sarau que os alunos realizavam, contando com o 34 
apoio da Profa. Claudia Moraes. Profa. Fabiana solicitou a todos que se tivessem conhecimento de 35 

outras ações relacionadas à cultura, que já estivessem acontecendo, porém sem registro na 36 
instituição, que incentivassem aos proponentes/organizadores a realizar o cadastro, formalizando 37 
sua atividade como ação extensionista da Unifesp.  Sr. João relatou que a cidade de Osasco 38 
promovia muitas atividades culturais, entre elas, saraus. Entretanto, sentia falta da integração entre 39 
universidade-município. Ele sugeriu que a universidade se esforçasse em promover mais ações com 40 

a participação da sociedade, envolvendo os munícipes. Poderíamos realizar encontros inter-saraus. 41 
Profa. Fabiana relembrou que na equipe da PROEC havia duas pessoas responsáveis pelo setor de 42 

Cultura, portanto, sempre que precisassem, ou tivessem sugestões, os senhores conselheiros 43 
poderiam acessar essas pessoas. Encerrados os informes, a Profa. Fabiana passou ao Expediente: 1) 44 
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Atendimento aos Cursos de Especialização – Lato Sensu - ela começou relatando que, durante o 45 
mês de julho, a coordenação e a secretária da CAEC foram importunadas inúmeras vezes com 46 
questões relacionadas ao atendimento aos cursos de Lato Sensu. Isso gerou um grande 47 

estranhamento a todos, considerando que já havia sido estabelecido que cada curso deveria ter sua 48 
secretaria. A secretária Patricia Grechi fez um breve relato das demandas e tipos de atendimento 49 
que vinha tendo que atender. Entre eles pode-se contar: dúvidas quanto à inscrição e matrícula, 50 
solicitações de emissão de atestados de matrículas e históricos escolares, entre outros. A Profa. 51 
Fabiana reforçou que esses tipos de atendimento de secretaria não eram atribuição da secretária 52 

Patricia, que já era responsável pela Secretaria da CAEC e da Secretaria Escolar Lato Sensu, mas 53 

não tinha condições de assimilar a secretaria de cada curso de lato sensu. Os cursos de 54 

Especialização, quando fossem elaborados e planejados, já deveriam se organizar a esse respeito. 55 
Os cursos pagos já contavam com valores destinados ao pagamento de uma pessoa para apoio 56 
pedagógico e/ou secretaria. Os cursos gratuitos, que não tinham essa verba para secretaria, deveriam 57 
se organizar de forma que as atribuições de secretaria fossem realizadas pela própria coordenação 58 

do curso, pois a instituição não tem servidores técnico-administrativos (TAEs) disponíveis para 59 
exercer essa tarefa. A Profa. Fabiana relembrou ainda que, a CAEC já havia solicitado à direção 60 
acadêmica outra pessoa que pudesse cuidar das atribuições da secretaria escolar lato sensu. Porém, 61 

como tal solicitação ainda não fora atendida, a secretária Patricia vinha desempenhando essa 62 
função, de forma temporária. Profa. Heloísa esclareceu que já havia solicitado à Coordenadora da 63 

UAB – Reitoria, Profa. Izabel Meister, a ampliação do pessoal de apoio pedagógico, especialmente 64 
após a liberação de mais 4.000 (quatro mil) vagas para os cursos da UAB – campus Osasco, em 65 
dezembro de 2016. A solicitação não pôde ser atendida, devido às atualizações nos fluxos da UAB, 66 

situação que ficou agravada com o encerramento do contrato do pessoal que atuava na secretaria de 67 

apoio pedagógico no campus Osasco, em julho de 2017. Sendo assim, a Profa. Heloísa, em nome 68 
dos coordenadores dos cursos ativos da UAB no campus Osasco, compartilhou as dificuldades que 69 
eles vêm enfrentando sem esse apoio na secretaria. Houve diversos casos de alunos dos cursos UAB 70 

que se confundiram, vindo buscar informações e trazer documentação diretamente no campus 71 
Osasco, ao invés de se dirigirem ao seu polo – Osasco, como informado no edital. Isso gerou uma 72 

grande demanda de atendimento. Outro caso relatado pela Profa. Heloísa foi em relação ao curso de 73 
MBA – Gestão Estratégica, para os quais os boletos haviam sido gerados apenas naquele mês, ou 74 
seja, nenhum aluno havia pago nenhuma mensalidade até aquele momento. Dessa forma, 75 

igualmente sem verba disponível, os coordenadores do curso não puderam contratar ninguém para 76 
cuidar da secretaria. Profa. Cíntia sugeriu que a coordenação do curso devesse procurar a 77 

coordenação da UAB e exigir orientação de como agir em tal situação, uma vez que havia oferta de 78 
cursos, com 4.000 vagas, sem contar com pessoal de apoio. A gestora, Profa. Izabel, deveria indicar 79 
uma solução para essa questão. Ela concluiu reforçando que a secretária da CAEC Osasco, Patricia 80 

Grechi, não daria conta de atender todas essas novas demandas. Fazia-se urgente encontrar uma 81 
solução para tal situação. Se não houvesse, de fato, pessoal de apoio designado para atender a 82 
secretaria dos cursos lato sensu, deveria se pensar em suspender temporariamente a oferta desses 83 
cursos. Profa. Heloísa respondeu que a possibilidade de suspender a oferta desses cursos já havia 84 

sido aventada pela coordenação. Contudo, a instituição não foi favorável. Prof. Marcello destacou 85 
que, em caso de problemas e reclamações, os coordenadores seriam considerados os culpados pela 86 
situação desfavorável. Ele ponderou que, de qualquer forma, o impacto seria negativo para o curso. 87 
Se a oferta do curso for mantida, sem ter pessoal de apoio e secretaria, o trabalho ficaria 88 
prejudicado e a coordenação do curso sofreria cobranças constantes. Se a oferta do curso fosse 89 
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suspensa temporariamente, o impacto seria negativo, porém menor, pois os candidatos deveriam 90 
aguardar o início do curso, que seria postergado para iniciar quando tivesse plenas condições. 91 
Considerando que o início do curso estava previsto para novembro, ainda havia tempo hábil para 92 

suspender sua oferta. Prof. Heloísa repetiu a informação de que, a coordenação dos cursos já havia 93 
solicitado a suspensão da oferta ou a manutenção do pessoal de apoio, porém havia recebido 94 
resposta negativa por parte dos responsáveis pela UAB – Reitoria. Profa. Fabiana enfatizou a difícil 95 
situação que a secretária Patricia e a coordenação da CAEC vinham enfrentando com o excesso de 96 
atendimentos relacionados a questões dos cursos da UAB, sem que essas tivessem condições, nem 97 

informações suficientes para responder aos questionamentos do público que busca atendimento. 98 

Portanto, os contatos disponibilizados no site da PROEC, para tratar de assuntos de secretaria, 99 

deveriam ser dos coordenadores dos cursos, e não da CAEC, enquanto essa questão não fosse 100 
resolvida. Profa. Fabiana também reforçou a falta de pessoas para atuarem na Secretaria 101 

Escolar Lato Sensu e deixou registrado que, quando da aprovação de novas propostas de 102 

cursos de especialização (Lato Sensu), a CAEC deveria ser mais rígida e exigir que os 103 
proponentes apresentassem as condições para execução do curso, não apenas em relação a 104 
docentes do curso, mas especialmente quanto ao apoio pedagógico. Sem tal informação os 105 
cursos não deveriam ser aprovados. Dando sequência à reunião, a Profa. Fabiana passou ao ponto 106 

2) Simulação de Cadastro de Ação de Extensão no SIEX – ela lembrou que a solicitação desse 107 
ponto fora feita pelo Prof. Antônio Espinosa, quando esse questionara sobre as dificuldades de se 108 

realizar um cadastro de ação de extensão no SIEX. Considerando a ausência do professor até aquele 109 
momento, a professora sugeriu que se postergasse o ponto para o final da reunião, com o intuito de 110 
aguardar a chegada dele. Todavia, ela fez questão de registrar que o processo de cadastramento de 111 

ações extensionistas no SIEX era simples e, dessa forma, os representantes dessa câmara deveriam 112 

se esforçar em difundir essa informação para que virasse uma cultura positiva sobre os cadastros da 113 
extensão, entre a comunidade acadêmica. Dando continuidade, a Profa. Fabiana passou ao ponto 3) 114 
Edital PROEC nº 352 – Bolsista de Extensão e Comunicação – 100 Bolsas foram ofertadas pelos  115 

Editais PIBEX da PROEC. 92 projetos e/ou programas haviam sido submetidos aos editais e todos 116 
haviam sido contemplados. Portanto, 8 (oito) bolsas de extensão estavam disponíveis. Sendo assim, 117 

a PROEC decidiu selecionar 8 bolsistas de extensão e comunicação, sendo 1 (um) para cada campus 118 
da universidade. Cada bolsista ficaria vinculado à Câmara de Extensão e Cultura do seu campus, 119 
com a função de cuidar da comunicação e divulgação das ações de extensão do campus, bem como 120 

fazer interlocução com os outros bolsistas dos demais campi. O bolsista selecionado receberia 121 
treinamento para poder filmar eventos e fazer relatórios das ações extensionistas. Profa. Fabiana 122 

informou que, por questões de falha na comunicação, o prazo para a seleção do bolsista de Osasco 123 
havia sido prorrogado até aquela data. O resultado seria divulgado a partir das 15h do mesmo dia. A 124 
professora complementou que o bolsista ficaria subordinado à coordenação da CAEC, não podendo 125 

substituir ou auxiliar a secretária da CAEC em suas atribuições. Conforme edital ele deveria apenas 126 
focar suas atividades nas questões de comunicação e divulgação da CAEC. Profa. Heloísa sugeriu 127 
que o bolsista tivesse um plano de trabalho, ou um cronograma, a ser seguido. Profa. Fabiana 128 
destacou que, embora o prazo de inscrição tivesse sido curto, a CAEC recebera 8 inscrições. Para se 129 

inscrever, os candidatos tiveram que enviar Carta de Intenção e Histórico Escolar para o e-mail da 130 
CAEC. Como primeira etapa, a CAEC deveria analisar a documentação enviada, e os aprovados 131 
deveriam participar da segunda etapa, que seria a entrevista com representantes da câmara. As 132 
entrevistas tinham sido agendadas para iniciar às 15h. Para essa etapa, a Profa. Fabiana solicitou a 133 
ajuda e participação de outros membros da CAEC.  Como encaminhamento, a professora sugeriu 134 
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que se passasse à leitura dos documentos naquele momento, para que juntos fizessem a seleção dos 135 
aprovados naquela etapa, e para a segunda etapa, as entrevistas, os membros que se voluntariassem, 136 
deveriam participar a partir das 15h, conforme agendado. Antes da leitura dos documentos, os 137 

membros deram suas sugestões de critérios que deveriam ser estabelecidos para a seleção dos 138 
candidatos. Alguns dos critérios aventados foram: i) ter conhecimento e facilidade de utilizar 139 
internet, mídias sociais e tecnologias; ii) sensibilidade para captar e divulgar a essência das ações 140 
extensionistas; iii) envolvimento e interesse pela extensão; iv) aluno que ainda não tenha sido 141 
bolsista antes, para dar oportunidades a novos alunos. O sr. Carlos informou que não se sentia apto 142 

para participar da comissão que faria as entrevistas, pois conhecia muitos candidatos e tinha 143 

auxiliado alguns deles na redação das cartas. Ao que a Profa. Fabiana compartilhou do mesmo 144 

sentimento, pois conhecia muitos dos candidatos. Em seguida, passou-se à leitura dos documentos 145 
dos candidatos. Baseado nos documentos lidos, o Prof. Celso elencou 4 candidatos como sendo os 146 
que se destacaram, em sua opinião, a saber: Matheus de Faria Modina, Maria Cláudia Ferreira 147 
Barbaresco, Renan Alves Vieira e Gabriel de Siqueira Pereira. Os outros membros concordaram 148 

com a colocação do prof. Celso. Profa. Fabiana destacou que, entre os 4 candidatos elencados, 149 
apenas a candidata Maria Cláudia já havia atuado como bolsista em outros editais. Uma sugestão 150 
aceita por todos foi a de estabelecer um critério específico em caso de desempate e para escolha do 151 

bolsista. O critério foi o de analisar o CR dos candidatos, que deveria ser maior que 7,0 (sete). 152 
A profa. Cíntia sugeriu verificar junto à PROEC a possibilidade de, além do primeiro classificado, 153 

manter candidatos aprovados como voluntários, pois esses seriam de grande auxílio para as 154 
atividades extensionistas, além de auxiliar o aluno no cômputo de horas como atividades 155 
complementares. Devido ao avançado da hora, levando em consideração que a reunião deveria ser 156 

encerrada, no máximo, às 12h, a Profa. Fabiana solicitou novamente qual dos presentes poderia 157 

compor com ela a comissão que faria as entrevistas com os candidatos. Apenas o Prof. Alexandre 158 
Hage poderia auxiliá-la, mas considerou-se que a presença de dois membros nas entrevistas seria 159 
suficiente. Portanto, a comissão formada pela Profa. Fabiana e pelo prof. Alexandre Hage 160 

faria as entrevistas no período daquela mesma tarde, a partir das 15h, e em seguida o 161 
resultado seria divulgado no site da PROEC e na página do campus Osasco.  Dando sequência 162 

à reunião, a Profa. Fabiana sugeriu que fosse agendada uma reunião extraordinária para tratar de um 163 
dos pontos da Ordem do Dia, o qual precisaria de um longo tempo de deliberação, a saber: 1) 164 

Apresentação de Pareceres e Deliberação: a) “Projeto Identidade Osasco” e b) “Projeto: 165 

Valorização da Aprendizagem Significativa com alunos da Escola Municipal de Mogi das 166 
Cruzes”. Sendo assim, e contando com a anuência de todos os presentes, ficou agendada uma 167 

Reunião Extraordinária para o dia 27/09/2017 às 10h30. Passou-se, em seguida, para o ponto 2) 168 
Deliberação e homologação de ações de extensão: a) Curso MOOC - Profa. Fabiana retomou o 169 
histórico de deliberações sobre o curso MOOC, o qual fora analisado na reunião extraordinária da 170 

CAEC, realizada em 11/09/2017, quando foram detectados itens incompletos no projeto do curso, 171 
bem como a falta de termos de parceria com as instituições que auxiliariam na execução do curso. 172 
Os coordenadores haviam sido comunicados e a Profa. Heloísa, uma das coordenadoras do curso, 173 
respondera ao e-mail enviado. A Profa. Heloísa informou que havia tentado readequar o projeto, 174 

baseado em todas as sugestões apresentadas pela CAEC. Contudo, destacou que tinha encontrado 175 
dificuldades em anexar mais que um documento em pdf no SIEX, a saber, as cartas de parceria. Ela 176 
informou que, caso fosse necessário, poderia retirar alguns parceiros do projeto, para que a 177 
documentação pudesse ficar completa e que os fluxos de aprovação pudessem seguir. Ela também 178 
destacou que o curso era de extrema relevância e gratuito, assim como que os prazos para início 179 
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estavam muito próximos. Profa. Fabiana respondeu que, infelizmente, nem todas as correções 180 
apontadas pela CAEC haviam sido atendidas. Caso todos os ajustes tivessem sido feitos, a 181 
coordenação da CAEC poderia ter aprovado o curso ad referendum, mas não o fizera por conta das 182 

demandas não atendidas.  Ela reforçou que, ainda que a CAEC optasse por aprovar o projeto do 183 
curso da forma que estava apresentado, a PROEC poderia reprová-lo, o que demoraria ainda mais 184 
para a aprovação final e, consequente, liberação de início das atividades.  Ela aproveitou para citar 185 
como exemplo um evento curto e simples, mas que tinha uma parceria com o Memorial da América 186 
Latina, e não fora aprovado pela PROEC por falta de termos de parceria, embora Unifesp e 187 

Memorial já tivessem convênio firmado anteriormente. Isso gerou uma demora na aprovação final e 188 

liberação do link de inscrições. Portanto, se esse tipo de reprovação por parte da PROEC acontecera 189 

em relação à um evento simples, era óbvio que iria acontecer com a aprovação de um curso de 190 
extensão. Novamente com a palavra, a Profa. Heloísa afirmou que poderia enviar as cartas que 191 
estavam pendentes, porém não entendia que estava em débito com a CAEC, pois entendia que tinha 192 
contemplado todas as solicitações de retificação da CAEC. Alguns membros sugeriram que o 193 

projeto fosse aprovado e enviado à PROEC da forma que estava e, caso fosse necessário, a PROEC 194 
solicitaria a readequação da proposta posteriormente. A Profa. Fabiana discordou de tal sugestão, 195 
pois entendia que a responsabilidade em analisar e aprovar as ações do campus era da CAEC, 196 

portanto, tal responsabilidade não poderia ser transferida para a PROEC. O sr. Carlos se prontificou 197 
a auxiliar a Profa. Heloísa com o envio dos documentos em formato pdf pelo SIEX, para que a 198 

documentação ficasse completa. Sendo assim, colocou-se em votação a aprovação do curso 199 

MOOC, sendo aprovado por unanimidade, com a pendência de envio de todas as cartas de 200 
parceria. Em seguida, passou-se ao ponto 2b) Evento: A Atuação das ONGs na Governança 201 

Global: o Papel do Brasil na inclusão do direito à cidade na Nova Agenda Urbana da ONU – 202 
considerando que o evento já havia sido aprovado ad referendum pela coordenação da CAEC, e 203 
tratando-se de evento simples, o ponto foi colocado em votação, sendo homologado por 204 
unanimidade. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 12h10. Eu, Patricia 205 

Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    206 

 207 

Osasco, 20 de setembro de 2017. 208 

___________________________________________ 209 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  210 

___________________________________________  211 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  212 
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___________________________________________  213 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 214 

___________________________________________ 215 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel 216 

___________________________________________ 217 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage  218 

___________________________________________ 219 

Prof. Dr. Marcello Simão Branco 220 

___________________________________________ 221 

Carlos Eduardo Dias 222 

___________________________________________ 223 

João Marcelino Subires 224 

___________________________________________ 225 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 226 


