
CÂMARA DE EXTENSÃO EFLCH 

ATA REUNIÃO DE 02 DE AGOSTO DE 2011 

 

Aos dois dias do mês de agosto de 2011 na sala 10 do Campus de Guarulhos as 10 horas e 

vinte minutos foi iniciada a terceira reunião ordinária da Câmara de Extensão da EFLCH com a 

seguinte pauta: 1) Informes; 2) Discussão sobre a proposta de regulamento da Câmara de 

Extensão; 3) Plataforma de Tecnologia Social. A reunião contou com a presença dos seguintes 

membros: Verena Mello, representante discente e dos seguintes docentes: Profa. Elaine Dias; 

Profa. Marineide Gomes; Prof. André Tavares; Profa. Francine Ricieri; Prof. Tiago Tranjan e por 

mim Odair Paiva, coordenador e responsável pelo registro das informações que compõe a 

presente ata. Foi estabelecido o teto de 12:00H para a reunião. 1) Informes. O Prof. Odair 

Paiva comunicou e-mail recebido da Profa. Maria de Fátima, membro da Câmara sobre a sua 

impossibilidade de participação das atividades da mesma durante o segundo semestre do 

corrente ano. Ponderou que esta questão poderia ser discutida na próxima reunião e houve 

acordo dos presentes quanto ao encaminhamento. Também foi comunicado pelo Prof. Odair 

que a proposta de regulamento deverá ser apreciada pela Congregação da EFLCH e 

posteriormente aprovada pela mesma. Foi informado também pelo mesmo professor que na 

última reunião da Congregação foi comunicado que as atividades da antiga Comissão de 

Cultura e Extensão do Campus foram incorporadas pela Câmara de Extensão. Com relação a 

este ponto houve ponderações por parte dos professores. Odair, Marineide e Elaine sobre os 

eventuais desdobramentos deste fato. Ficou acordado que o Prof. Odair iria conversar com o 

Diretor Acadêmico, Prof. Marcos Cezar sobre esta questão. A Profa. Marineide comunicou que 

houve problemas de encaminhamento na última seleção para bolsas PBEX; ela recebeu 

informações nas quais apenas os projetos já cadastrados poderiam concorrer às bolsas, o que, 

de fato, não ocorreu e esse desencontro de informações fez com que seu grupo perdesse a 

oportunidade de concorrer ao processo de seleção. Solicitou ao coordenador que fizesse 

gestões junto à Diretoria Acadêmica para que numa próxima oportunidade as informações 

sejam transmitidas de maneira mais coerente no sentido de não prejudicar eventuais 

interessados. Vários dos presentes apontaram a necessidade de uma melhor estrutura – física 

e administrativa - para o bom funcionamento da Câmara, especialmente por que as demandas 

futuras como a apreciação de projetos farão com que a presença de um técnico administrativo 

será fundamental. O Coordenador se comprometeu a fazer gestões junto à Diretoria 

Acadêmica neste sentido.  2) Discussão sobre a proposta de regulamento da Câmara de 

Extensão. Seguindo a deliberação da reunião anterior, a subcomissão instituída para elaborar a 

proposta de regulamento da Câmara de Extensão – composta pelos docentes Tiago, Iara, 

Elaine e Marineide, apresentou o resultado de seus trabalhos. Foi acordado entre os presentes 

que o documento seria lido item a item. A discussão incidiu sobre o capítulo I “Da natureza e 

das finalidades da Câmara de Extensão” e sobre o capítulo II “Da organização e competências”. 

Dado o teto previsto para a reunião a discussão sobre o documento não foi concluída. Ficou 

acordado que na próxima reunião ordinária, a proposta de regulamento teria sua discussão 

reiniciada a partir do último ponto apreciado nesta reunião. Os componentes da sub-comissão 

encarregada da proposta de regulamento irão fazer os acertos oriundos da discussão do 

documento. Houve acordo entre os presentes que possivelmente sejam necessárias duas ou 



três reuniões da Câmara para que uma versão do documento possa ser apresentada à 

Congregação da EFLCH. O coodenador alertou para o fato de que se houver necessidade de um 

fluxo mais rápido na discussão do regulamento talvez sejam necessárias reuniões 

extraordinárias da Câmara para a discussão do regulamento. Ficou acordado também que a 

discussão sobre a Plataforma de Tecnologia Social seria adiada para momento posterior, 

provavelmente após o termino da discussão sobre o regimento. Eu Odair da Cruz Paiva lavrei a 

presente ata. Guarulhos, cinco de agosto de 2011.  
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