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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

 No dia quatorze de maio do ano de Dois Mil e Doze, com início às dez horas e quinze e término 2 
às doze horas, realizou-se na sala 06 do Campus da EFLCH a reunião supracitada que contou 3 
com a presença dos seguintes professores: Profa. Francine Weiss, Profa. Iara Farias, 4 
Profa.Elaine Dias e Prof. Odair Paiva. Os seguintes membros justificaram ausência: Profa. 5 
Marineide Gomes, Prof. Daniel Vasquez, Profa. Cecilia de Macedo e a representante discente 6 
Verena Melo. Pauta: 1. Informes; 2. Ordem do dia: a)      Aprovação das atas da Câmara de 7 
Extensão referentes as reuniões dos meses de: Novembro/2011(reunião ordinária e 8 
extraordinária); Dezembro/2011; Março/2012 e Abril/2012; b)      Analise das atividades de 9 
extensão recebidas pela Câmara no período abril/maio: “Jogos para produção escrita e produção 10 
oral”; Literatura e Cinema”; II encontro escola-universidade em parceria. A formação do professor 11 
de línguas e literatura”; “A educação presente: reflexões em torno do ensino de língua e 12 
literatura”; “I jornada integrada de letras/espanhol UNIFESP e UFScar”; Números e operações: 13 
possibilidades do uso do ábaco”; “Neo Barroco”; “A literatura infantil no ensino da língua 14 
brasileira de sinais (LIBRAS) e da língua portuguesa na educação de surdos em perspectiva 15 
inclusiva”; “I Seminário – linguagens, interações e aprendizagem: reflexões sobre a função 16 
mediadora do professor”; “Avaliação de ensino-aprendizagem de línguas: desafios inclusivos”; 17 
“Integrar ensino e avaliação para promover uma aprendizagem de qualidade” “Saúde e cidadania 18 
na cidade de São Paulo”; “O cinema africano no ensino da história afro-brasileira”; c)       19 
Discussão sobre o encaminhamento a representante da Prefeitura do Município de Guarulhos 20 
para compor a Câmara de Extensão da EFLCH por d)      Atividade de extensão cancelada 21 
“Formação de Professores e o Compromisso com a Escola Pública”e)      Encaminhamentos para 22 
a divulgação do Regimento da Câmara de Extensão e orientações aos docentes sobre o fluxo de 23 
aprovação das atividades de extensão. 3.  Vária. 1. O Prof. Odair comunicou que o Regulamento 24 
da Câmara de Extensão foi colocado na página da EFLCH bem como o calendário de reuniões 25 
da Câmara; com esta providência procura-se orientar os discentes do campus sobre os fluxos de 26 
inscrição e análise das atividades de extensão a serem propostas. Comunicou também os 27 
problemas que estão ocorrendo com o registro de atividades de extensão cujo início antecede a 28 
aprovação pela Câmara. A Profa. Iara sugeriu que em breve a Câmara de Extensão deve 29 
realizar um evento no Campus com o objetivo de aproximar a Câmara dos docentes do campus, 30 
dirimir dúvidas sobre os fluxos de inscrição e aprovação das atividades de extensão e dar 31 
conhecimento sobre as atividades que estão sendo realizadas no Campus de Guarulhos. A 32 
Profa. Elaine comentou a proposta e houve acordo entre os presentes no tocante a sua 33 
realização. 2. a) As atas das reuniões anteriores não foram apreciadas dadas as ausências. b) 34 
Analise das atividades de extensão recebidas pela Câmara no período abril/maio: “Jogos para 35 
produção escrita e produção oral” (aprovada); Literatura e Cinema”; II encontro escola-36 
universidade em parceria. A formação do professor de línguas e literatura” (aprovada); “A 37 
educação presente: reflexões em torno do ensino de língua e literatura” (aprovada); “I jornada 38 
integrada de letras/espanhol UNIFESP e UFScar” (aprovada); “Números e operações: 39 
possibilidades do uso do ábaco” (aprovada); “Neo Barroco” (aprovada); “A literatura infantil no 40 
ensino da língua brasileira de sinais (LIBRAS) e da língua portuguesa na educação de surdos em 41 
perspectiva inclusiva” (aprovada); “I Seminário – linguagens, interações e aprendizagem: 42 
reflexões sobre a função mediadora do professor” (aprovada); “Avaliação de ensino-43 
aprendizagem de línguas: desafios inclusivos” (aprovada); “Integrar ensino e avaliação para 44 
promover uma aprendizagem de qualidade” (aprovada) “Saúde e cidadania na cidade de São 45 
Paulo” (aprovada); “O cinema africano no ensino da história afro-brasileira” (aprovada). c) Foi 46 
acordado entre os presentes a expedição de um ofício ao Prefeito de Guarulhos para que ele 47 
indique um representante. d) A Câmara foi comunicada e deu anuência para o cancelamento das 48 
seguintes atividades de extensão: “Formação de Professores e o Compromisso com a Escola 49 
Pública” e "A Política de Inclusão e as Relações Sociais entre crianças com e sem Deficiência 50 
Intelectual na Escola"; e) O Prof. Odair apresentou a proposta de um COMUNICADO DA 51 
CAMARA DE EXTENSÃO DA EFLCH AOS DOCENTES. O mesmo foi aprovado pelos presente 52 
e segue em anexo a esta ata. 3. Foi solicitada a inclusão na vária da seguinte atividade de 53 
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extensão: “Univercine Sessões de Cinema” (aprovada). Eu, Odair Paiva, lavrei a presente ata. 54 
Guarulhos, quatorze de Maio de 2012. 55 

 56 
 57 
Odair Paiva, 58 
 59 
 60 
Francine Weiss 61 
 62 
 63 
Iara Farias; 64 
 65 
 66 
Elaine Dias; 67 
 68 
 69 

ANEXO 70 
 71 

Guarulhos, 14 de Maio de 2012 72 

 73 

COMUNICADO DA CAMARA DE EXTENSÃO DA EFLCH AOS DOCENTES. 74 

 75 

Prezados(as) Docentes 76 

 77 

 O Regulamento da Câmara de Extensão da EFLCH foi aprovado pela PROEX e pela 78 

Congregação da EFLCH em março do corrente ano.  79 

 Trata-se de um instrumento importante para que as atividades de extensão do Campus de 80 

Guarulhos possam ter maior respaldo e também reconhecimento por parte das diversas instâncias 81 

da Universidade. 82 

 Sua aprovação cria, por outro lado, a necessidade de regulação dos fluxos de aprovação das 83 

atividades de extensão propostas pelos docentes do Campus. 84 

 Todas as atividades de extensão devem ser aprovadas pela Câmara nas reuniões ordinárias 85 

que ocorrem mensalmente.  86 

 Solicitamos a todos que façam a inscrição das atividades de extensão no Cadastro SIEX 87 

com antecedência mínima de 30 dias do início das atividades. Este período é o ideal para que 88 

possamos aprovar as atividades na Câmara de Extensão e encaminhá-las à PROEX. Lembramos 89 

que o registro no cadastro SIEX não é suficiente para a efetivação da proposta; será necessária 90 

também a aprovação da atividade de extensão pela Câmara e o envio – também pela Câmara -  da 91 

proposta à PROEX.  92 

 Reiteramos também que, quando do envio da cópia impressa do Cadastro SIEX da 93 

atividade de extensão à Câmara, não esqueçam de anexar a cópia da programação do evento. 94 

 O Regulamento da Câmara está disponível na página do Campus. 95 

Seguem abaixo as datas das reuniões da Câmara de Extensão para o ano de 2012. 96 
11 de Junho 97 
13 de Agosto 98 
10 de Setembro 99 
08 de Outubro 100 
12 de Novembro 101 
10 de Dezembro 102 

 Ficamos a disposição para outros esclarecimentos. 103 

CAMARA DE EXTENSÃO DA EFLCH – CAMPUS DE GUARULHOS. 104 


