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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia vinte e cinco de junho do ano de Dois Mil e Doze, com início às dez horas e quinze e 2 

término às doze horas, realizou-se na sala sete do Campus da EFLCH a reunião supracitada que 3 

contou com a presença da professora Iara Farias e da representante discente Verena Melo. 4 

Justificaram a ausência: Profa. Francine Weiss, Profa.Elaine Dias, Profa. Marineide Gomes, Prof. 5 

Daniel Vasquez, Profa. Cecilia de Macedo e o Prof. André Tavares. Aprovação das atas das 6 

reuniões ordinárias e extraordinárias de: Novembro/2011; Dezembro/2011; Maço/2012; 7 

Abril/2012; Maio/2012. Dadas as ausências as atas não foram apresentadas para aprovação.  8 

Informes da coordenação: a.1.) Secretaria da Câmara de Extensão (contratação de estagiários). O 9 

Prof. Odair comunicou que foi celebrado um acordo entre a EFLCH e o CIEE para o 10 

desenvolvimento de atividades de estágios em alguns setores da EFLCH, dentre eles, a Câmara de 11 

Extensão. Dadas as dificuldades atuais do Campus, as entrevistas com as candidatas selecionadas 12 

serão agendadas possivelmente para a próxima semana. a.2.) Congresso Paulista de Extensão 13 

Universitária (COPEX); O Prof. Odair informou que o programa do evento está praticamente 14 

fechado e que deverá ser publicizado nos próximos dias. O evento ocorrerá entre os dias nove e 15 

onze de Agosto do corrente. Aproveitou o informe para comunicar o recebimento de uma carta da 16 

Pró-Reitoria de Extensão solicitando a presença de um representante discente do Campus para 17 

compor uma comissão de alunos que deverá propor atividades para os discentes no referido 18 

evento. A reunião ocorrerá no dia vinte e oito de junho na Pró-Reitoria de Extensão e a discente 19 

Verena Melo irá representando os discentes extensionistas de Guarulhos. Foi acordado também 20 

que o Prof. Odair irá convidar os alunos que participam do Grupo de Maracatú - que encerrá o 21 

evento – para participarem desta reunião.  a.3) Regulamento da Pró-Reitoria de Extensão; Foi 22 

comunicado que a PROEX está elaborando seu Regimento; esta elaboração vem ocorrendo no 23 

bojo das reuniões mensais do Conselho de Extensão. O Prof. Odair informou que este processo 24 

tem transcorrido de maneira tranquila mas algumas dificuldades entre as especificidades dos 25 

Campi e uma “regra geral” já se apresentaram na dinâmica das discussões; isto tem ocorrido 26 

particularmente entre os Campi que já constituíram seus Regulamentos, como o caso de 27 

Guarulhos. Na próxima reunião do COEX no mês de Julho ficou acordado que os Regulamentos 28 

das Câmaras de Extensão que já foram aprovados serão objeto de apreciação com vistas a que a 29 

elaboração do Regimento da PROEX não coloque em risco as especificidades de cada Campi.   30 

a.4) Edital PROEXT; Foi comunicado que não há resultado final deste edital.  Ordem do Dia; 31 

Oficio ao Prefeito de Guarulhos para indicação de membro à Câmara de Extensão. Em anexo. 32 

Aprovado.  Análise das atividades de extensão apresentadas no período maio-junho: (Código 7890 33 

– Encontro/Evento) Colóquio Internacional – Messianismo, Milenarismo e Profecia no Mundo 34 

Ibérico, séculos XV-XVIII. Aprovado.  Projeto de Extensão: Cia. Do Caminho Velho – atividades 35 

para o segundo semestre de 2012. (Código 7924) Iniciação Teatral III Aprovado.; (Código 7923) 36 

Iniciação Teatral II Aprovado.; (Código 7922) Iniciação Teatral I Aprovado.; (Código 7918) 37 

Oficina de Cenografia Aprovado Aprovado..; (Código 7919) Direção Teatral) Aprovado.; (Código 38 

7920) Dramaturgia e Dramaturgismo Aprovado.; (Código 7921) Figurino. Aprovado. Vária.Não 39 

houve inclusões neste item.  Eu, Odair Paiva, lavrei a presente ata. Guarulhos, vinte e cinco de 40 

junho de 2012. 41 

 42 

 43 

Odair Paiva, 44 

 45 

 46 

Iara Farias; 47 

 48 

 49 
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Verena Melo; 50 

 51 

 52 

 53 

ANEXO: 54 

OFICIO AO PREFEITO DE GUARULHOS 55 

Guarulhos, 25 de Junho de 2012. 56 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR 57 

SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA 58 

PREFEITO DE GUARULHOS 59 

 60 

 A Câmara Técnica de Extensão da Escola de Filosofia Letras e Ciências Humanas da 61 

Universidade Federal de São Paulo – Campus Guarulhos foi instituída em Março de 2011. 62 

Dentre suas atribuições está a promoção e coordenação de atividades de extensão na perspectiva 63 

de estreitar relações com a comunidade de Guarulhos. 64 

 O Regulamento da Câmara de Extensão garante que, na sua composição, um representante 65 

do Município de Guarulhos tenha assento. Acreditamos que a presença deste representante é de 66 

fundamental importância para que possamos ter um diálogo e conhecimento das demandas e 67 

potencialidades de desenvolvimento de eventos, projetos e programas de extensão bem como 68 

parcerias com o município.  69 

 Assim, solicitamos a V.Sa a indicação de um representante ocupar a vaga em aberto junto à 70 

Câmara de Extensão. 71 

 Esclarecemos que os membros da Câmara possuem um mandato de dois anos prorrogável 72 

por igual período e que as reuniões são mensais.  73 

 Estamos a sua disposição para outros informes e esclarecimentos 74 

 75 

Saudações, 76 

 77 

Câmara Técnica de Extensão    Diretor Acadêmico 78 

 79 


