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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA EPPEN – UNIFESP CAMPUS 1 

OSASCO, em 19.09.2018  2 

Ao décimo nono dia do mês de setembro de dois mil e dezoito, às dez horas, realizou-se a Reunião 3 

Ordinária da Câmara de Extensão da EPPEN, UNIFESP- Campus Osasco, na sala 103, 1º andar do 4 

edifício, localizado à Rua Angélica, número 100, Jardim das Flores, município de Osasco. 5 

Estiveram presentes os seguintes membros: o Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso, representante do 6 

curso de Ciências Atuariais; a Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti, representante do curso de Relações 7 

Internacionais e o Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage, representante docente. Justificaram sua 8 

ausência: a Profa. Dra. Gabriela de Brelàz, representante docente; o Prof. Dr. João Tristan Vargas, 9 

representante suplente do Eixo Multidisciplinar e o sr. Carlos Eduardo Dias, representante dos 10 

TAEs. Estiveram ausentes: o Prof. Dr. Antônio Roberto Espinosa, representante docente; a Profa. 11 

Dra. Cíntia Möller Araújo, representante do curso de Administração; a Profa. Dra. Heloísa Candia 12 

Hollnagel, representante do curso de Ciências Contábeis; o Prof. Dr. Júlio César Zorzenon Costa, 13 

representante do curso de Ciências Econômicas e a srta. Ingrid Cristine Rodrigues Nascimento, 14 

representante da Prefeitura Municipal de Osasco. O sr. João Marcelino Subires, representante dos 15 

TAEs, não compareceu por estar em período de férias. A secretária executiva, Patricia Grechi dos 16 

Santos Barbosa, secretariou a reunião. A Profa. Fabiana presidiu a reunião. Ela saudou os 17 

conselheiros, agradecendo a presença de todos. Iniciou pelos Informes: 1) Reunião do COEC – 18 

23/08/2018 – a) Regimento PROEC – mediante aprovação do Estatuto da Unifesp, a Pró-Reitora 19 

informou que o Regimento da PROEC estava sendo reformulado e seria colocado em votação no 20 

COEC assim que estivesse concluído. A sugestão da profa. Fabiana era revisar o regimento da 21 

CAEC nos meses de outubro e novembro, a partir da nova versão do Regimento PROEC; b) 22 

Cursos de extensão – foi destacado que as CAECs precisavam estar atentas as proposta de cursos 23 

de extensão, pois muito estavam sendo encaminhados sem todos os itens nas propostas. Um 24 

exemplo recorrente era a falta de informação dos critérios de avaliação, que deveriam sempre ser 25 

informados. Profa. Fabiana alertou que a câmara precisava ficar mais atenta durante as avaliações 26 

desse tipo de proposta; c) Visita da Reitora ao campus – foi informado que no dia 27 de setembro 27 

teríamos a presença da Reitora no campus, quando aconteceriam momentos de conversas com 28 

TAEs, docentes e discentes. Os interessados poderiam comparecer; d) Construção de Quitaúna – 29 
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a professora comunicou que asa obras estavam caminhando em ritmo lento, devido à falta de 30 

recursos de investimentos. A congregação aprovou a formação de uma comissão para organizar um 31 

ato em favor da obra; e) Parceria entre Universidade de Bristol e Unifesp – trata de títulos de 32 

financiamento de projetos ambientais e contava com o Prof. Iagê como representante do campus. 33 

Em seguida passou-se ao Expediente: 1) Aprovação da Ata da Reunião Ordinária da CAEC de 34 

23/05/2018 - não houve nenhum questionamento ou apontamento em relação à ata, que foi 35 

aprovada por unanimidade. Dando sequência, a Profa. Fabiana passou ao ponto 2) Homologação 36 

das Eleições e Indicações para nova composição da CAEC – destacando que o regimento da 37 

CAEC previa 9 membros docentes, sendo: 6 indicados pelos cursos/eixo e 3 eleitos pelos docentes. 38 

Contudo, considerando a contratação dos docentes para o futuro curso de direito e visando garantir 39 

sua representatividade na câmara de extensão, decidiu-se ampliar o número de vagas de 40 

representantes docentes para 10. Sendo assim, o regimento interno deveria ser readequado nesse 41 

artigo. A Profa. Fabiana passou a apresentar todos os membros indicados pelos cursos/eixo e os 42 

membros eleitos (TAEs e docentes). Não havendo qualquer objeção em relação aos novos 43 

membros, a nova composição da CAEC foi colocada em votação, sendo homologada por 44 

unanimidade. Em continuidade, passou-se a discutir o ponto 3) Calendário de Eventos da 45 

EPPEN / Revista de Negócios – Aconteceu na EPPEN – Profa. Arlete - foi apresentada pela 46 

secretária da CAEC, Patricia Grechi, uma sugestão de planilha (calendário) com datas e 47 

informações de eventos a serem realizados no campus. Os presentes fizeram algumas observações, 48 

mas sem apontar a necessidade de qualquer correção ou alteração. Dessa forma, o Calendário de 49 

Eventos da EPPEN foi aprovado por unanimidade. Tentando atender a demanda apresentada por 50 

alunos, sob coordenação da Profa. Arlete, que estavam organizando uma revista eletrônica, 51 

chamada Revista de Negócios – Aconteceu na EPPEN, e que tinham como um de seus objetivos 52 

divulgar eventos realizados na EPPEN, ficou decidido que os alunos seriam orientados a consultar 53 

esse calendário, o qual seria publicado na página da EPPEN, na área de extensão, com dados a 54 

partir dessa data. Dando sequência, a Profa. Fabiana passou ao ponto 4) Propostas da CAEC - 55 

Regimento PROEC -  todos os membros haviam recebido, antecipadamente, a versão atual do 56 

Regimento da PROEC, já contendo as sugestões de alterações discutidas em reuniões da PROEC 57 

com as CAECs. A PROEC liberou um período em que todas as CAECs poderiam apresentar 58 

contribuições de alteração de texto. Algumas sugestões foram apresentadas pelos membros 59 
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presentes, sendo deliberadas em seguida. Também foi feito um comparativo com o regimento 60 

interno da CAEC Osasco, chegando ao consenso de indicar o Artigo 7 desse regimento, onde 61 

trata-se das competências da CAEC, como sugestão de texto a ser incluído no regimento da 62 

PROEC. Em seguida, a Profa. Fabiana solicitou a inclusão de um ponto – Regimento da CAEC – 63 

informando que o regimento interno dessa câmara necessitava ser reformulado. Ela sugeriu que a 64 

secretária da CAEC enviasse o documento a todos os membros, antigos e novos, para que pudessem 65 

tomar ciência e, após a aprovação do Regimento da PROEC, a câmara voltaria a discutir possíveis 66 

alterações e readequações.  Dando sequência, a coordenadora passou à Ordem do Dia: 1) Ações 67 

aprovadas ad referendum: a) Evento (15063) - Ciclo de Debates 30 Anos da Constituição: 68 

Direitos das Mulheres; b) Evento (15055) - Apresentação do Livro Enigma do Disforme com 69 

presença dos autores Bruno Cava (Universidade Nômade) e Giuseppe Cocco (UFRJ-70 

Universidade); c) Curso (15015) - Experimentações em dança: movimentos e expressões; d) 71 

Evento (14997) - Empreendedorismo como instrumento de Suporte Social - todas foram 72 

homologadas por unanimidade.  Quanto à ação e) Evento (15058) - III ENCONT - Encontro de 73 

Contabilidade da EPPEN foi informado aos membros que a ação havia sido aprovada ad 74 

referendum pela CAEC, porém a PROEC havia pedido readequação da proposta. A coordenação do 75 

evento havia realizado as readequações solicitadas e aguardava nova análise por parte da PROEC. 76 

Passou-se, então para o ponto 2) Parecer sobre Projeto de Extensão: a) Projeto (14981) - Pacto 77 

Global Experience: Proposta de Ação Sustentável – o parecer foi redigido pelo Sr. Carlos Dias 78 

que emitiu parecer favorável à aprovação da proposta, considerando seus objetivos e mérito. 79 

Contudo, havia um ponto a ser esclarecido. Era mencionado na proposta do projeto que este estaria 80 

vinculado ao Programa GES/Unifesp. Entretanto, esse programa já estava inativo há certo tempo. 81 

Dessa maneira, decidiu-se por solicitar a readequação da proposta, indicando que a menção ao 82 

programa GES fosse retirada da proposta e que fosse verificado se o relatório final do 83 

referido programa havia sido enviado à PROEC em tempo.  Passando ao ponto 3) Designação 84 

de Parecerista para Projeto: a) Projeto (15151) - REPPENSE Revista de Negócios da Unifesp 85 

– a Profa. Fabiana relembrou que a proponente desse projeto, Profa. Arlete, já havia proposto outro 86 

programa de extensão relacionado à comunicação, o qual não havia sido aprovado naquele tempo. 87 

Desta vez, a proponente encaminhou um projeto de extensão, o qual seria a criação de uma revista 88 

eletrônica na área de negócios. Tal projeto precisava ser analisado por dois pareceristas antes de ser 89 
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avaliado pela CAEC. Como contávamos apenas com a presença dos professores Celso e Hage no 90 

momento da reunião, ficou decidido que ambos seriam os pareceristas e que deveriam enviar 91 

seus pareceres para a secretária da CAEC até o dia 17 de outubro – uma semana de 92 

antecedência à reunião ordinária da CAEC daquele mês. A Profa. Fabiana solicitou a inclusão de 93 

um ponto: 4) Análise de  ações de extensão: a) IV Semana de Economia – os horários de 94 

realização do evento apresentados no SIEX divergiam dos horários apresentados no documento 95 

anexo à proposta. Dessa forma, decidiu-se por solicitar a readequação da proposta; b) Eventos 96 

de direito – decidiu-se solicitar que seus proponentes apresentassem justificativas para o 97 

elevado número de pessoas nas equipes dos seus eventos.  Não havendo mais considerações, a 98 

reunião foi encerrada às 11h30. Eu, Patricia Grechi dos Santos Barbosa, secretária da Câmara de 99 

Extensão e Cultura, lavrei esta ata.    100 

Osasco, 19 de setembro de 2018. 101 
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___________________________________________ 103 

Profa. Dra. Fabiana Rita Dessotti 104 

___________________________________________  105 

Prof. Dr. Celso Takashi Yokomiso  106 

___________________________________________ 107 

Prof. Dr. José Alexandre Altahyde Hage 108 

___________________________________________ 109 

Patricia Grechi dos Santos Barbosa 110 


