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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP 1 
CAMPUS OSASCO, em 11.04.2018  2 

Ao décimo primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezoito, às dez horas e quinze minutos, 3 

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

Internacionais e sr. Lucca Cappuzzo, substituindo o Representante da prefeitura Municipal de 9 
Osasco. A Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; o Prof. Dr. Marcello Simão 10 

Branco, representante do Eixo Multidisciplinar e o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos 11 
TAEs, justificaram a ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, 12 
representante do curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, o Prof. Dr. 13 
José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 14 

representante do curso de Ciências Econômicas e o sr. João Marcelino Subires, representante dos 15 
TAEs, que estava em período de férias. A secretária executiva, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, 16 
secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os conselheiros, agradecendo 17 

a presença de todos. Iniciou pelo ponto 1) Apreciação e Autorização das Propostas inscritas nos 18 
Editais PIBEX 2018 - a professora fez a leitura do Edital, seguida da apresentação de cada projeto 19 

ou programa submetido ao edital. As propostas submetidas foram: a) Projeto Identidade Osasco, 20 
coordenado pelo Prof. Dr. Murilo Leal Pereira Neto. O projeto já fora cadastrado em 2017, mas não 21 
solicitara bolsa, portanto não havia necessidade de apresentar relatório. Não havendo impedimentos 22 

para a aprovação da proposta e estando de acordo com edital, o projeto foi aprovado por 23 

unanimidade; b) Viabilizando a participação da pessoa idosa nas políticas públicas: Conselho 24 
Estadual do Idoso de São Paulo e Conselho Municipal do Idoso de São Paulo - projeto 25 
cadastrado desde novembro de 2016 e contemplado com uma bolsa em 2017 e por isso apresentara 26 

o relatório do bolsista. Estava de acordo com o edital e sendo colocado em votação, foi aprovado 27 
por unanimidade; c) Programa Realidade Latino Americana - o programa cadastrado na 28 

extensão desde 2014. A cada ano um novo projeto, vinculado ao programa, sobre um país da 29 
América Latina era estudado pelos alunos. Esse programa também fora contemplado com uma 30 
bolsa no ano de 2017 e, por tal razão, apresentara o relatório do bolsista na reunião de março da 31 

CAEC e, naquele momento estava apresentando o relatório do programa. Não havendo nenhum 32 
empecilho, o programa foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade; d) 33 

Programa LABOPPI – Profa. Fabiana fez um breve relato sobre o projeto, que fora cadastrado em 34 
2016 e que fora contemplado com uma bolsa no ano de 2017. O relatório do bolsista havia sido 35 
entregue na reunião de março e o relatório do programa poderia ser enviado até o final de 2018. 36 

Portanto, estando de acordo com edital, sendo colocado em votação, o programa foi aprovado. 37 
Não havendo mais propostas submetidas ao edital PIBEX, a Profa. Fabiana concedeu a palavra à 38 
Profa. Cíntia para tratar do ponto 2) Encaminhamentos para o curso do Prof. João Arantes – 39 
considerando que havia pouco quórum, a Profa. Cíntia, que solicitara a inclusão deste ponto na 40 

pauta, sugeriu aguardar a próxima reunião ordinária da CAEC, quando as decisões poderiam ser 41 
tomadas com a participação de mais membros. Dessa forma, o ponto foi prejudicado, ficando 42 

remanejado para a reunião do dia 25/04.  Passando ao ponto 3) Relatório Parcial do Projeto 43 
Argentina-Chile – a profa. Fabiana apresentou um relato sobre os resultados do projeto que fora 44 
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realizado no ano de 2017. Sendo colocado em votação, o relatório foi aprovado por 45 
unanimidade.  Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 10h50. Eu, Patricia 46 
Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    47 

Osasco, 11 de abril de 2018. 48 
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