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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

 No dia seis de Novembro do ano de Dois Mil e Onze, com início às dez horas e término 2 
às doze horas, realizou-se a reunião supracitada, que contou com a presença dos seguintes 3 
professores: Prof. Odair Paiva, Profa. Marineide Gomes, Profa. Francine Weiss, Profa. Cecília de 4 
Macedo, Profa. Iara Farias; Prof. Daniel Vasquez, como representante discente, participou a 5 
aluna Verena Melo.Justificaram ausência os docentes: Profa.Elaine Dias e o Sr. Diego Casado, 6 
secretário da Câmara. Pauta da reunião: 1. Aprovação das atas das reuniões anteriores. 2. 7 
Informes; 3. Congresso Brasileiro de Extensão Universitária; 4. Programa Josué de Castro (inicio 8 
da discussão); 5. Cadastro SIEX (problemas); 6. Documento sobre a história da extensão no 9 
Brasil (reflexão do Departamento de Letras); 7. Vária; 8. Para Ciência (atividades de extensão 10 
aprovadas no período). 1. Em virtude da ausência do Sr. Diego, não foram aprovadas as Atas 11 
das reuniões anteriores da Câmara. 2. O Prof. Odair Paiva relatou a apresentação do 12 
Regulamento da Câmara de Extensão da EFLCH na reunião da Congregação realizada no dia 13 
primeiro do corrente mês. O documento foi bem recebido pela Congregação. Houve algumas 14 
ponderações com relação a seu teor, particularmente a questão colocada pela Profa. Ligia do 15 
Departamento de Letras sobre como o Regulamento e a Câmara tratariam da questão dos 16 
cursos pagos. Especificamente sobre a intervenção da Profa. Ligia, o Prof. Odair disse que não 17 
cabe à Câmara a prerrogativa de impedir quaisquer formas de atividades de extensão; 18 
esclareceu, no entanto, que é preciso pensá-las a partir da realidade do Campus.   O 19 
encaminhamento dado pela Congregação ao documento foi: A) encaminhamento do 20 
Regulamento à PROEX para parecer técnico e jurídico e cujo objetivo é a verificação de 21 
elementos que podem estar em desacordo com  o Regimento interno da UNIFESP e 22 
eventualmente com diretrizes da PROEX. B) no decorrer do primeiro semestre do próximo ano, a 23 
Câmara fará reuniões junto aos Departamentos de Ensino da EFLCH para apresentar e discutir 24 
com os docentes o Regulamento. A proposta é que o Regulamento seja apreciado por todos os 25 
docentes e, com isso, sejam dirimidas dúvidas ou questões de natureza variada. Após o parecer 26 
da PROEX e a discussão junto aos docentes o documento será encaminhado novamente à 27 
Congregação para aprovação em definitivo. A Profa. Francine Weiss e a Profa. Ira Farias 28 
relataram o processo de constituição (ainda em andamento) do Centro de Línguas do 29 
Departamento de Letras e as possibilidades de que as atividades nele desenvolvidas possam ser 30 
pagas pelos interessados. Seguiram-se as intervenções da Profa. Marineide Gomes, Prof. Daniel 31 
Vasquez, Profa. Francine Weiss, Prof. Odair Paiva, Profa. Iara Farias e da representante 32 
discente Verena Melo. As intervenções apontaram para a necessidade da Câmara em 33 
acompanhar todas as atividades de extensão promovidas no Campus de Guarulhos e em 34 
especial as que forem pagas. Foi consenso entre os presentes que não cabe à Câmara de 35 
Extensão a exclusividade da formulação de uma política de extensão para o Campus. Esta deve 36 
ser construída por toda a comunidade acadêmica. Por outro lado, as intervenções demonstraram 37 
que é de responsabilidade da Câmara a discussão de uma política de extensão que tenha 38 
relação com as necessidades e peculiaridades do Campus de Guarulhos, bem como a realidade 39 
social atendida por este. Isto implica na construção de uma cultura extensionista própria que não 40 
deve reeditar tendências, histórias ou modelos presentes em outros Campi da Unifesp. As 41 
intervenções da Profa. Francine, Prof. Daniel, Profa. Iara, Profa. Marineide e Prof. Odair também 42 
acordaram a necessidade em realizar no próximo ano uma atividade que discuta a extensão 43 
universitária no Campus Guarulhos com o objetivo de criar um ambiente que auxilie na 44 
construção coletiva de uma cultura extensionista. Esta proposta vai ao encontro de algumas 45 
demandas expressas por outros docentes do campus, como relatou a Profa. Francine ao 46 
remeter-se à proposta feita pela Profa. Fernanda do Departamento de Letras. 3. Congresso 47 
Brasileiro de Extensão Universitária. A Profa. Marineide Gomes fez exposição de sua 48 
participação no evento ocorrido em Porto Alegre no início do mês de Novembro. Ressaltou que o 49 
material distribuído pela PROEX no evento registrou números subestimados com relação às  50 
atividades de extensão do Campus de Guarulhos. Além disso, outros Campi da Unifesp 51 
distribuíram material próprio, o que não ocorreu com o Campus de Guarulhos. Alertou para que 52 
na próxima edição do evento a Câmara de Extensão faça gestões junto a PROEX para que as 53 
atividades de extensão do Campus possam ser melhor mensuradas. A docente distribuiu alguns 54 
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exemplares de livros e folhetos coletados no evento. Os mesmos serão encaminhados à 55 
biblioteca. Dada a proximidade do teto estabelecido para a reunião, o Prof. Odair sugeriu que os 56 
pontos de pauta 4, 5, 6 e 7 fossem transferidos para a próxima reunião da Câmara. O docente 57 
fez circular para ciência entre os presentes as atividades de extensão aprovadas no período. Foi 58 
acordada uma agenda para as reuniões da Câmara no próximo ano. 12/03; 09/04; 14/05; 11/06; 59 
13/08;10/09; 08/10; 12/11 e 10/12. Eu, Odair Paiva, lavrei a presente ata. Guarulhos, 06 de 60 
dezembro de 2011. 61 
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