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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 
OSASCO, em 21.03.2018  2 

Ao vigésimo primeiro dia do mês de março de dois mil e dezoito, às nove horas e cinquenta e cinco 3 

minutos, realizou-se a Reunião Ordinária 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; o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do 7 
curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de 8 

Administração; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 9 
Internacionais; a Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel, representante do curso de Ciências 10 

Contábeis; o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente; o sr. Carlos Eduardo 11 
Dias, representante dos TAEs ; o sr. João Marcelino Subires, representante dos TAEs e a sra. Ingrid 12 

Nascimento, substituindo o representante da Prefeitura Municipal de Osasco. A Profa. Dra. Gabriela 13 
de Brelàz, representante docente, justificou sua ausência. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Júlio 14 

César Zorzenon Costa, representante do curso de Ciências Econômicas, que estava em período de 15 
férias e o prof. Dr. Marcello Simão Branco, representante do Eixo Multidisciplinar. O bolsista de 16 
extensão e comunicação, Matheus Modina, compareceu como convidado. A secretária executiva, 17 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela 18 
saudou os conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Bolsista de 19 

Extensão e Comunicação – houve 3 inscritos para o Edital, sendo selecionado o discente Matheus 20 
Modina, o mesmo que já fora bolsista no ano anterior. Os outros dois candidatos, que também 21 

foram aprovados, poderiam atuar como voluntários, considerando-se que havia apenas 1 bolsa. 22 
Contudo, apesar de serem convidados, não compareceram à reunião. 2) Representante Suplente 23 

da Prefeitura de Osasco – foi apresentada a sra. Ingrid Nascimento, como suplente do 24 
representante da Prefeitura Municipal de Osasco, sr. Bruno Mancini, devido à sua impossibilidade 25 
de comparecimento. Em seguida, passou-se ao Expediente: 1) Aprovação das Atas: 17/08/2017; 26 

11/09/2017 e 20/09/2017 – todas as atas foram lidas e aprovadas por unanimidade. Em seguida, 27 
passou-se ao ponto 2) Debate sobre Diretrizes para CAEC (sugestões Prof. João Tristan) – 28 

ponto foi prejudicado, devido à ausência do proponente desse assunto, Prof. João Tristan. Dessa 29 
maneira optou-se por remanejar o ponto para reunião futura. Dando sequência, passou-se ao ponto 30 
3) Fluxo de Trabalho – Aproveitamento de Estudos – Cursos UAB -  Profa. Fabiana relembrou 31 

que os cursos da UAB tinham verba específica para a contratação de pessoal de apoio pedagógico. 32 
Entretanto, desde o final do ano de 2017 esses recursos foram cortados, quando se deu o 33 

desligamento desse pessoal. Por essa razão, os coordenadores desses cursos, Prof. Ricardo Bueno e 34 
Profa. Heloísa Hollnagel, procuraram a coordenação da CAEC para solicitar auxílio da secretaria de 35 

extensão no recebimento dos aproveitamentos de estudos de seus alunos. Profa. Fabiana esclareceu 36 
que na reunião ocorrida entre ela, os coordenadores dos cursos UAB e a secretária da extensão, sra. 37 
Patricia Grechi, foi indicado o seguinte fluxo: i) os alunos dos cursos que desejassem solicitar 38 
aproveitamento de disciplinas, deveriam enviar e-mail para o endereço eletrônico da extensão 39 
(extensao.osasco@unifesp.br), informando as disciplinas que desejavam aproveitar, juntamente 40 

com a documentação necessária, de acordo com o Regimento; ii) a secretária deveria fazer uma 41 
triagem (de carga horária e período que a disciplina fora cursada), verificando se a documentação 42 

estava de acordo com o regimento e, em caso positivo, encaminhar a documentação para a 43 
coordenação do curso; já em casos de descumprimento do regimento, a secretária deveria responder 44 
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ao solicitante informando a razão do indeferimento da solicitação; iii) após análise, os 45 
coordenadores encaminhariam as solicitações à secretaria da extensão, que ficaria encarregada de 46 
comunicar aos alunos se sua solicitação havia sido deferida ou indeferida. Com a palavra, a 47 

secretária Patricia demonstrou seu desconforto em realizar tal procedimento, que incluía análise de 48 
documentação, pois temia cometer alguma falha de interpretação nos documentos, o que poderia 49 
levar a decisões equivocadas. Ademias, ela destacou que o processo de triagem já era parte da 50 
análise de documentos, sendo essa uma atribuição dos coordenadores dos cursos e não da secretária 51 
da extensão. Profa. Cíntia corroborou a fala da secretária Patricia e acrescentou que, em sua 52 

opinião, a CAEC não deveria aceitar incorporar tal atribuição. Profa. Fabiana esclareceu que, pelo 53 

Regimento dos Cursos de Especialização, a Secretaria Escolar Lato Sensu das Câmaras de Extensão 54 

deveriam receber esse tipo de solicitação. Contudo, sua sugestão era de aceitar essa tarefa de forma 55 
temporária, enquanto os cursos estivessem sem pessoal de apoio pedagógico. Caso a secretária da 56 
extensão, Patricia, ficasse sobrecarregada, poderíamos rever essa questão, informando aos 57 
coordenadores e solicitando que esses encontrassem outra solução para essa demanda. Profa. Cíntia 58 

observou que deveria ser estabelecido um prazo para essa demanda temporária e indicar que o curso 59 
deveria buscar uma bolsa para contratar um apoio pedagógico para a execução dessa tarefa. Profa. 60 
Fabiana entende que era difícil prever um prazo exato, mas imaginava que esse período seria 61 

pontual, tratando-se de demanda de início do semestre. Patricia discordou e solicitou que um prazo 62 
fosse estabelecido, assim como que a contratação de pessoal de apoio acontecesse o mais breve 63 

possível, pois os atendimentos telefônicos, por e-mail e presenciais continuavam ocorrendo, tanto 64 
para os cursos da UAB, como para o curso de MBA em Gestão Estratégica. Profa. Fabiana destacou 65 
que, futuras aprovações de cursos de especialização deveriam ocorrer mediante comprovação da 66 

existência de uma secretaria específica para os cursos. Não era mais possível que todas as demandas 67 

de todos os cursos de especialização recaíssem sobre a secretária da extensão. Cada curso deveria 68 
ter seu secretário, responsável pelas demandas daquele curso. Complementando a fala da Profa. 69 
Fabiana, a Profa. Cíntia enfatizou que o falta de atendimento das demandas por parte dos cursos era 70 

um ponto negativo, que manchava o nome da instituição. Ficou decidido que a secretária Patricia 71 

receberia as solicitações e faria a triagem, conforme combinado com os coordenadores dos 72 
cursos de UAB, até o mês seguinte (abril), avaliando como as demandas estariam sendo 73 
tratadas. Posteriormente a CAEC reavaliaria a situação para definir a continuidade ou não 74 
da execução dessa tarefa. Em seguida, passou-se ao ponto 4) Representação: Discente, 75 

Prefeitura e Movimentos Sociais – a Profa. Fabiana informou que o Representante da 76 

Prefeitura, sr. Bruno Mancini, permaneceria como titular e que ele estava indicando a sra. 77 
Ingrid Nascimento como sua suplente. Sobre a representação dos Movimentos Sociais, o Prof. 78 
Espinosa comunicou que ele estava fazendo contato com alguns membros de grupos de movimentos 79 
sociais e futuramente apresentaria uma indicação de representante. Já em relação aos representantes 80 

discentes, a Profa. Fabiana sugeriu que o aluno Matheus Modina poderia ser um dos representantes, 81 
considerando que ele já estava envolvido com a CAEC e, possivelmente, estaria presente em várias 82 
reuniões. Entretanto, houve outra sugestão, por parte dos membros da câmara, que seria a de 83 
aproveitar a articulação que o Matheus tinha com os demais estudantes e seus representantes e 84 

propor que um processo seletivo fosse realizado, com a ajuda do DA, da Atlética e dos Centros 85 
Acadêmicos. Dessa forma, decidiu-se que a CAEC aguardaria a indicação dos novos 86 
representantes discentes e dos movimentos sociais.  Passando ao ponto 5) Responsáveis por: 87 
Mostra Cultural, Congresso Acadêmico e página CAEC – considerando as organizações dos 88 
eventos: Mostra Cultural e Congresso Acadêmico e a intenção da criação de uma página para a 89 
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CAEC, a Profa. Fabiana solicitou voluntários para ficarem responsáveis por cada uma dessas 90 
atribuições. Ficou acordado que os responsáveis seriam, conforme segue: Semana Unifesp Mostra 91 

Sua Arte: João Subires e Matheus Modina (bolsista); Congresso Acadêmico: Profa. Cíntia, 92 
Prof. Hage, Profa. Fabiana e Matheus Modina e Criação da página da CAEC: Matheus 93 
Modina e Carlos. Em seguida, passou-se ao ponto 6) Responsáveis pelas Visitas Técnicas e 94 
Mostra Ecofalante – foi informado que o campus receberia visitas técnicas da Mostra Ecofalante. 95 
Para isso era necessária formação de um grupo, uma equipe, para acompanhar e organizar a mostra 96 
dos filmes. Profa. Cíntia citou nomes de alguns docentes que já realizavam atividades com filmes e, 97 

possivelmente, teriam interesse em auxiliar e participar dessa atividade. Profa. Fabiana sugeriu que 98 

sr. João Subires fosse um dos representantes da CAEC para fazer a interface com os docentes, 99 

buscando interessados em participar dessa ação. João aceitou fazer contato com os docentes, 100 

buscando interessados na atividade, sem, contudo, ser o representante da CAEC. Profa. 101 
Fabiana sugeriu que a CAEC mandasse um e-mail para os docentes citados: Profa. Nildes, 102 
Profa. Laura, Profa. Liége, convidando para uma conversa sobre a mostra. Em seguida, a 103 

Profa. Fabiana solicitou a anuência dos senhores membros quanto à inclusão de dois pontos na 104 
pauta, que foram solicitados de última hora, pela Profa. Heloísa. Com a concordância de todos, 105 
foram incluídos dois pontos: 7) Horário das reuniões da CAEC e 8) Documentos para 106 

aprovação de ações de extensão. Ponto 7) Horário das reuniões – a Profa. Heloísa apresentou 107 
dificuldades em comparecer às reuniões, no dia e horário estabelecidos, a saber, 4ª feiras às 9h30, 108 

pois ela adquiriu um novo veículo, cuja placa não tinha permissão para circular às 4ª feiras, devido 109 
ao rodízio municipal de São Paulo. Profa. Fabiana alertou que, caso o horário de início das reuniões 110 
fosse alterado para às 10h00, seu término igualmente seria alterado e, possivelmente, as reuniões se 111 

encerrariam muito tarde. Profa. Cíntia discordou do pedido de alteração de horário, considerando 112 

que o calendário fora apresentado no início do semestre, sendo aprovado por todos os membros da 113 
CAEC. Dessa forma, todos haviam se programado para os dias e horários das reuniões da maneira 114 
que vinha acontecendo. Não entende ser correto ou justo com os demais membros da câmara propor 115 

mudança de horário, uma vez que todos já haviam ajustado suas agendas para as reuniões dessa 116 
forma. Sendo colocada em votação, a proposta de alteração de horário das reuniões recebeu 1 117 

voto favorável e 8 votos contrários, não sendo, portanto, aprovada. Em seguida, passou-se ao 118 
ponto 8) Documentos para aprovação de ações de extensão -  Profa. Heloísa questionou o fato de 119 
o relatório do SIEX não ter sido enviado aos membros, para a aprovação de ações de extensão. 120 

Profa. Fabiana retomou quais eram as etapas, fluxos e documentos necessários para aprovações de 121 
eventos e cursos de extensão. Destacou novamente o que já fora acordado com os representantes 122 

dessa câmara, que a coordenação tinha autorização para aprovar por ad referendum os eventos. 123 
Relembrou ainda que os documentos que deveriam ser enviados para a ciência dos membros, na 124 
convocatória das reuniões, eram as programações dos cursos e eventos, sem haver necessidade do 125 

envio do comprovante de cadastramento no SIEX, além de não haver mais, na nova versão do 126 
SIEX, o relatório de cadastro, como no SIEX antigo. Sendo sanadas as dúvidas da Profa. Heloísa, 127 
passou-se à Ordem do Dia: 1) Ações Extensionistas (aprovadas ad referendum) – todas as ações 128 
que haviam sido aprovadas ad referendum, a saber: a) Curso: Aprendizagem Baseada em 129 

Projetos; b) Curso: Golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil; c) Curso: Gramsci e a 130 
Política foram homologadas. Em seguida, ponto 2) Aprovação de Evento: III Semana da 131 
Educação Financeira - Unifesp EPPEN 2018 -  a programação do evento foi apresentada e, não 132 
havendo nenhum ponto de discordância, o evento foi aprovado por unanimidade. Dando 133 
sequência, passou-se ao ponto 3) Aprovação de Relatórios de Bolsistas – Profa. Fabiana 134 
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esclareceu que sempre do término da vigência das bolsas, fazia-se necessária a apresentação de 135 
relatórios, tanto por parte do bolsista, como por parte do coordenador do projeto que fora 136 
contemplado com um bolsista. Posto isso, foram apresentados os seguintes relatórios: a) Bolsista 137 

Programa LABOPPI - Matheus Monte Escobet; b) Bolsista Programa Realidade Latino 138 
Americana - Richard Alves Sales; c) Bolsista Extensão e Comunicação CAEC – Matheus 139 
Modina. Sendo colocados em votação, todos os relatórios foram aprovados.  Em continuidade à 140 
reunião, a Profa. Fabiana passou ao ponto 4) Homologações, informando que fora necessária a 141 
indicação de representantes para algumas atividades, GT de Eventos Institucionais e Avaliadores 142 

Editais PIBEX, além da homologação da seleção do bolsista de extensão e comunicação. Dessa 143 

maneira, sem ressalvas ou discordâncias, todos os nomes foram homologados: a) Representação 144 

no GT de Eventos Institucionais – João Subires; b) Bolsista de Extensão e Comunicação da 145 
CAEC/2018 – Matheus Modina; c) Avaliadores Editais PIBEX 2018: Carlos Eduardo Dias, 146 

Pedagogo – NAE, Celso Yokomiso, Docente - Ciências Atuariais, Cíntia Möller, Docente – 147 

Administração, Evandro Lopes, Docente – Administração, Heloísa Hollnagel, Docente – 148 
Ciências Contábeis, João Tristan, Docente – Multidisciplinar, Marina Mendonça, Docente – 149 
Relações Internacionais. Foram adicionados mais dois voluntários: Antônio Espinosa, 150 

Docentes – Relações Internacionais, Profa. Fabiana Dessotti, Docente – Relações 151 
Internacionais. Não havendo mais considerações, a reunião foi encerrada às 11h56. Eu, Patricia 152 
Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    153 

 154 

Osasco, 21 de março de 2018. 155 

___________________________________________ 156 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti  157 

___________________________________________  158 

Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa 159 

___________________________________________  160 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  161 

___________________________________________  162 

Profa. Dra. Cíntia Möller Araújo 163 
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___________________________________________ 164 

Profa. Dra. Heloísa Candia Hollnagel  165 

___________________________________________ 166 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage 167 

___________________________________________ 168 

Carlos Eduardo Dias 169 

___________________________________________ 170 

João Marcelino Subires 171 

___________________________________________ 172 

Ingrid Nascimento  173 

___________________________________________ 174 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 175 


