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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO - EFLCH1
No dia vinte de outubro de dois mil e dezesseis, às 11h na sala de 209, no campus Guarulhos,2
reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Estavam3
presentes a Profa. Dra. Ilana Goldstein (História da Arte) e a Profa. Dra. Hosana dos Santos4
(Letras). A Profa. Dra. Adriana Braga (Pedagogia), o Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva (Ciências5
Sociais) e o Prof. Dr. Clifford Welch (História) justificaram sua ausência. Reforçamos mais uma vez6
a ausência, desde o início da composição dessa gestão, de representantes do Depto. de Filosofia,7
bem como a de representantes de técnicos e discentes. Durante a reunião, tratou-se dos8
assuntos a seguir.    A. INFORMES. 1) A profa. Ilana relatou que estão em andamento dois cursos9
de extensão no campus Guarulhos, em parceria com a Cátedra Kaapora da PROEC, quais sejam:10
“O visível e o invisível na vida Guarani”, que está no terceiro encontro do total de cinco e que é11
ministrado pelos próprios guaranis; e “Tradições Afro-brasileiras”, com início previsto para12
25/10/2016 e que contará com a participação de mestres de jongo e batuque. É importante13
observar que a divulgação desse segundo curso foi prejudicada por problemas de TI: houve14
interrupção do serviço de internet por dois dias no campus; além disso, o mailing de divulgação15
tem sido filtrado como spam pelo servidor da Unifesp. Registramos isso na ata porque, devido a16
tais problemas, várias pessoas têm deixado de receber divulgações das atividades de extensão. 2)17
A profa. Ilana lamentou, em seguida, que tenha ocorrido o furto de um tablet durante um curso18
de extensão intitulado “Gestão e Mediação Cultural”, que está sendo oferecido por ela e pelo19
Prof. Vinícius Spricigo, também do Departamento de História da Arte. Mais especificamente, em20
um dos encontros, realizado no mês de agosto, o equipamento do palestrante convidado – Prof.21
Titular Martin Grossmann, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo – foi22
furtado dentro da sala de aula, de cima da mesa do professor. A Direção do campus foi23
comunicada, mas julgou que nada poderia ser feito. 3) O prof. Clifford encaminhou por por24
escrito informes relativos à reunião em que participou sobre a inserção da extensão na grade25
curricular. Houve uma reunião da Comissão de Curricularização (Proec, Reitoria) em  18/10/2016,26
na qual se discutiram pontos importantes, como o fato de que não apenas alguns, mas todos os27
cursos deverão iniciar trabalhos para a implementação da carga horária de 10% de extensão,28
após a aprovação pelo CONSU da resolução regulamentadora; e também as diferentes29
possibilidades de inserção da extensão na grade, seja por meio de Ucs preparatórias para a30
extensão, de Ucs integralmente extensionistas ou de Ucs parcialmente voltadas à extensão. O31
texto da resolução está em fase de elaboração pela comissão responsável. E a A CPPD está sendo32
consultada sobre como a avaliação dos docentes será impactada pela nova carga horária de33
extensão. As Profas. Ilana e Adriana leram os materiais enviados pelo Prof. Clifford a respeito34
desse assunto e encontraram mais uma informação que julgam digna de nota: de acordo com o35
PNE-2014, “a inserção curricular da extensão deve se dar através de programas e projetos, não36
de todas e quaisquer atividades consideradas regimentalmente como de extensão.” (Vale37
lembrar que, segundo o Regimento do PROEX-2015, em consonância com a regulação nacional e38
regimento COEX, os conceitos “Programa de Extensão” e “Projeto de extensão” podem ser39
definidos como “um conjunto de projetos articulados” e “um conjunto de ações articuladas em40
torno de tema e objetivos comuns que estejam de acordo com os preceitos nacionais e41
legislações pertinentes à extensão acadêmica”, respectivamente). Registramos tudo isso em ata42
porque julgamos que essas medidas, quando definitivamente aprovadas, implicarão mudanças43
dos PPCs dos diversos cursos oferecidos pela Unifesp. B. PONTOS DA PAUTA: I. Decidir como44
usar, no campus Guarulhos, a verba disponibilizada pela ProEc para cada Câmara de Extensão45
(o dinheiro precisa ser gasto até o final do ano). A PROEC disponibilizou R$7.000,00 para cada46
Câmara de Extensão e Cultura; as câmaras têm autonomia para decidir como usar o valor e a47
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ideia é que, mais do que beneficiar uma ação ou projeto específico, sejam adquiridos materiais/48
equipamentos úteis para a extensão no campus de forma geral, em médio e longo prazo. A profa.49
Ilana pediu, na última reunião da Congregação, que os departamentos enviassem sugestões do50
que poderia ser feito com essa verba. A única sugestão recebida pela câmara de Guarulhos foi51
enviada pela Diretoria Acadêmica, que julga importante a aquisição de microfones sem fio e telas52
para projeção de filmes, dois itens que faltam no campus e que podem ser úteis a diversas53
atividades, tais como palestras, seminários e cine-debate. As Profas. Ilana e Hosana (e também a54
Profa. Adriana, que se manifestou por por e-mail) concordam com a pertinência das sugestões da55
Direção Acadêmica, todavia, estenderão o prazo até 27/10/2016, para que os coordenadores de56
extensão se manifestem. Dessa forma, cada membro dessa Câmara deverá se comprometer a57
expor aos membros do Conselho de seus Departamentos a disponibilidade de verba e solicitar58
sugestões para seu uso imediato em ações de extensão. II. Opiniões e sugestões dos membros59
dessa Câmara sobre a versão preliminar do Plano de Cultura da Unifesp que segue anexa nesta60
mensagem. Foi apresentado, no último Conselho de Extensão e Cultura do mês de outubro, um61
documento elaborado pela Coordenadoria de Cultura da Proec, que deverá servir de base ao62
Plano de Cultura da Unifesp. (Vale lembrar que um plano de cultura é um documento genérico,63
que contém diretrizes, objetivos, linhas de ação e previsão orçamentária, de modo a alinhar as64
ações de um Município, Estado ou, em nosso caso, dos sete campi, de forma coerente e65
articulada). O documento apresentado é uma versão preliminar e é muito importante que as66
Câmara de Extensão e cultura dos campi se manifestem a respeito do documento e ajudem a67
construí-lo. Desse modo, os membros da Câmara de Extensão de Guarulhos precisam apreciar o68
arquivo enviado como anexo na convocação dessa reunião e escrever para a Profa. Ilana, caso69
tenham sugestões, observações ou críticas a fazer. Importante: está  marcada uma reunião para70
o dia 07/11/2016, às 14h, na Reitoria, com os extensionistas interessados e os membros de71
Câmara de Extensão e Cultura que queiram contribuir na elaboração da versão final do referido72
Plano de Cultura. A Profa. Ilana estará presente, representando a Câmara de Extensão de73
Guarulhos, mas pede encarecidamente que os demais colegas se juntem a ela ou ao menos74
enviem suas considerações por escrito, bem como sugestões de seus colegas de departamento75
interessados em ações culturais na Universidade – sempre em cima da estrutura de documento76
preliminar já apresentada. A parte do texto que mais requer discussão coletiva está no final, na77
parte dos Eixos, em que que falta recheá-los com ações concretas. III. Avaliação e aprovação das78
ações de extensão e cultura. Projetos reprovados. O projeto “Oficina de tradução – módulo79
intermediário – Mênon, de Platão”, apresentado pelo Prof. Fernando Maciel Gazoni, não foi80
avaliado como atividade de extensão, por ser direcionado somente a alunos da EFLCH, com81
domínio básico de grego. Da mesma forma, a “Oficina de tradução- módulo avançado – a82
apologia de Sócrates”, também proposta pelo prof. Fernando Maciel Gazoni, não foi habilitada83
como atividade de extensão, por ser voltada unicamente a alunos da EFLCH, com domínio84
intermediário de grego. Tais atividades nos parecem relevantes e pertinentes, o problema é que85
não se encaixam no conceito de extensão vigente nos documentos da Unifesp, em que86
comunidades externas precisam ser envolvidas de alguma maneira. Projetos aprovados. A ação87
“Corpo e cultura, difusão cultural do Yoga e meditação”, apresentada pela Profa. Fernanda88
Miranda Cruz, foi aprovada com a seguinte ressalva: a docente responsável deve apresentar o89
projeto, contendo uma breve descrição do objetivo, do público-alvo, da metodologia e do90
conteúdo das aulas. Recomenda-se, ainda, a disponibilização de vagas para o público externo à91
Unifesp, bem como a divulgação do projeto à comunidade de Guarulhos. Aprovado igualmente o92
colóquio “O diálogo Menon, de Platão”, submetido pelo Prof. Fernando Maciel Gazoni, com a93
ressalva de que a Câmara solicita sua divulgação a escolas públicas de Guarulhos (o setor de94
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eventos possui os contatos). O evento “Jornada de Formação de professores de Língua95
Estrangeira e usos de novas tecnologias”, apresentado pela Profa. Andrea dos Santos Menezes,96
foi aprovado com as seguintes ressalvas: a) recomenda-se a divulgação do evento em escolas97
públicas de Guarulhos; b) solicita-se a reavaliação ou a justificativa do número de horas por98
docente responsável pelo projeto, pois, ao que parece, a carga horária registrada para cada um99
dos seis docentes envolvidos (40 horas por docente) é desproporcional  à carga horária do evento100
(8 horas ao todo). Aprovado o evento “A ópera: um (breve) percurso, desde as origens italianas,101
até a tragédie lyrique francesa”, apresentado pela Profa. Ana Claudia Romano Ribeiro, porém,102
recomenda-se a divulgação do evento à comunidade externa à Unifesp. O “Encontro com103
educadores: histórias de resistência para crianças; desafios e potencialidades”, coordenado pelo104
Prof. Cleber Santos Vieira, foi aprovado com a seguinte observação: o prazo de envio de 10 dias105
não foi suficiente para a aprovação prévia da atividade pela Câmara de Extensão e Cultura antes106
da realização do evento. Solicita-se ao docente responsável que, de agora em diante, encaminhe107
os projetos com pelo menos 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que as108
horas do evento possam ser oficialmente validadas como carga horária de extensão. O evento109
“Violações aos Direitos Humanos na Ditadura Civil-Militar: considerações gerais e as110
possibilidades de uso de materiais pedagógicos para a contextualização do período”, também111
proposto pelo prof. Cleber Santos Vieira, foi aprovado com a ressalva semelhante à anterior: a112
ação foi realizada antes do cadastro do SIEX e antes da aprovação pela Câmara de Extensão e113
Cultura do campus. Solicita-se novamente ao docente responsável que encaminhe os projetos114
com 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que as horas do evento sejam115
oficialmente validadas como carga horária de extensão. O evento “Dez anos do curso de116
pedagogia da EFLCH & Semana da Pedagogia”, apresentado pelo Prof. Marcos Cezar de Freitas,117
foi aprovado com uma ressalva: a solicitação foi credenciada no sistema, mas não passou pela118
Câmara de Extensão e Cultura do campus. Solicita-se ao docente responsável que encaminhe os119
projetos com pelo 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que as horas do120
evento possam ser oficialmente validadas como carga horária de extensão. Aprovado o projeto121
“Oficina de escrita criativa”, apresentado pela Prof. Alexandre Filordi de Carvalho. Recomenta-se122
a divulgação do evento à comunidade externa à Unifesp. O projeto “Educar, contar e brincar para123
resistir: a Ditadura Militar e o direito da criança à Memória e à Verdade”, apresentado pelo prof.124
Cleber Santos Vieira, foi aprovado com a seguinte ressalva:  a atividade de extensão foi iniciada125
antes da aprovação pela Câmara de Extensão e Cultura. Solicita-se pela terceira vez ao docente126
que encaminhe os projetos com 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que127
as horas do evento sejam oficialmente validadas como carga horária de extensão. O “I Colóquio128
de Psicologia Histórico-cultural e Educação: os 120 anos de Vygotisky”, apresentado pela Profa.129
Vanessa Dias Moretti, foi aprovado com a seguinte ressalva: a atividade foi realizada antes da130
aprovação pela Câmara de Extensão. Solicita-se à docente responsável que encaminhe os131
projetos com pelo menos 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que as132
horas do evento sejam oficialmente validadas como carga horária de extensão. O minicurso133
“Introdução à Demografia: conceitos e técnicas de análise”, apresentado pelo Prof. Humberto134
Prates da Fonseca Alves, foi aprovado com a seguinte ressalva: a atividade de extensão foi135
realizada antes da aprovação pela Câmara de Extensão e Cultura. Solicita-se ao docente136
responsável que encaminhe os projetos com pelo menos 30 dias de antecedência da data de137
início da atividade, para que as horas do evento possam ser oficialmente validadas como carga138
horária de extensão. Aprovado o colóquio “A Poiesis da Democracia”, apresentado pela Profa.139
Lucia Sano, porém, recomenda-se a divulgação do evento em escolas públicas de Guarulhos e em140
outras universidades, para que a ação possa se configurar como extensão. Aprovada a palestra “A141
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verdade sobre os “Cadernos Pretos” de Martin Heidegger”, submetida pelo Prof. Juvenal Savian142
Filho, com uma ressalva: solicita-se ao docente responsável que encaminhe os projetos com pelo143
menos 30 dias de antecedência da data de início da atividade, para que as horas do evento sejam144
oficialmente validadas como carga horária de extensão. Aprovado o “I Simpósio de Arte e Cultura145
no Brasil e na América”, apresentado pela profa. Virginia Gil Araujo. O projeto “Residência146
Artística: oficina de Palhaço”, apresentado pela Profa. Fernanda Miranda Cruz, foi aprovado com147
a seguinte observação: o número de horas referente ao trabalho docente é inferior à carga148
horária total da atividade; se possível, sugerimos corrigir esse dado no sistema. Solicita-se, ainda,149
que futuramente o docente responsável encaminhe os projetos com 30 dias de antecedência da150
data de início da atividade, para que as horas do evento sejam oficialmente validadas como carga151
horária de extensão. O “Minicurso de Língua e Cultura Guarani”, apresentado pela Profa. Graciela152
Alicia Foglia, foi aprovado com a seguinte ressalva: solicita-se à docente responsável que153
futuramente encaminhe os projetos com 30 dias de antecedência da data de início da atividade,154
para que as horas do evento sejam oficialmente validadas como carga horária de extensão.155
Recomenda-se a divulgação do evento junto à comunidade externa à Unifesp. Aprovada a “I156
Semana de oficinas temáticas em Língua Espanhola: pronunciação, leitura, redação e formação157
de professor”, proposta pela Profa. Silvia Etel Gutierrez Bottaro, entretanto, recomenda-se a158
disponibilização de vagas para a comunidade externa à Unifesp, para que a ação possa se159
confugurar como extensão. Aprovado o “Núcleo de Corpo e Arte: Residências artísticas”,160
apresentado pela Profa. Fernanda Miranda Cruz. A “VIII Semana de História da Unifesp”,161
apresentada pelo Prof. José Carlos Vilardaga, foi aprovado com a seguinte ressalva: o docente162
responsável deve apresentar o projeto e o formulário SIEX devidamente preenchido, esta Câmara163
recebeu apenas uma folhinha avulsa com o pedido de credenciamento. O “I Ciclo de Oficinas164
Temáticas: Programas de Assistência Estudantil da Unifesp – Campus Guarulhos; o I Fórum dos165
Programas de Assistência Estudantil da Unifesp “Construções a partir da voz do estudante”,166
apresentados pela Profa. Mariana Puridade Marques da Silva, foram aprovados com a seguinte167
ressalva: a docente responsável deve apresentar o formulário SIEX devidamente preenchido.168
Além disso, recomenda-se a divulgação do evento junto à comunidade externa à Unifesp, caso169
contrário essa não será uma ação de extensão. O evento “Conversas de Cineclube – Charlas de170
Cineclub: a casa de Bernarda Alba”, apresentado pela Profa. Andreia dos Santos Menezes, foi171
aprovado com a seguinte ressalva: o docente responsável deve apresentar o formulário SIEX172
devidamente preenchido. O evento “conversas de Cineclube – Charlas de Cineclub: A triste e173
incrível história de Candida Erendira e sua avó desalmada”, apresentado pela profa. Andreia dos174
Santos Menezes, foi aprovado com a seguinte ressalva: o docente responsável deve apresentar o175
formulário SIEX devidamente preenchido. O evento “Setembro amarelo na EFLCH – Oficina176
Intervenções junto a pessoas com pensamento suicida: como identificar, acolher e acompanhar”,177
apresentado pela Profa. Mariana Puridade Marques da Silva, foi aprovado com a seguinte178
ressalva: o docente responsável deve apresentar o formulário SIEX devidamente preenchido.179
Adicionalmente, solicita-se a disponibilização de vagas para a comunidade externa à180
Unifesp.Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 12h30 e a presente Ata foi181
lavrada pela Profa. Dra. Ilana Seltzer Goldstein em 22 de outubro de dois mil e dezesseis.182


