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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

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

minutos e término às doze horas e trinta minutos, realizou-se na sala sete do Campus da EFLCH a 3 

reunião supracitada que contou com a presença da Profa. Francine Weiss; Prof. Odair Paiva; Prof. 4 

Daniel Vasquez; Prof. André Tavares; Discente Verena Melo.  Justificaram a ausência: Profa. Iara 5 

Farias; Profa.Elaine Dias; Profa. Marineide Gomes; Profa. Cecilia de Macedo.  Pauta: 1. 6 

Apresentação do projeto para solicitação de fomento e institucionalização da Companhia do 7 

Caminho Velho – Programa de Pesquisa e Extensão em Artes Cênicas (PPAC). Será feita uma 8 

apresentação do projeto pelos proponentes; 2. Aprovação da ata da reunião ordinária de 08/10 9 

(enviada anteriormente) e da ata da reunião extraordinária de 29/10; 3. Informes;  4.  Análise 10 

das propostas de extensão encaminhadas à Câmara no período Outubro/Novembro. Código 11 

8284 – Projeto Educação Ambiental e os Jogos de Regras. Coordenação Profa. Adriana Regina 12 

Braga; Código 8296. Evento II Encontro Pibid 2012 Unifesp. Coordenação Prof. João do Prado 13 

Ferraz de Carvalho; Código 8265. Programa Laboratório de Ensino e Pesquisa de História e 14 

Geografia para a Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental e Educação de Jovens 15 

e Adultos. Coordenação Prof. Jorge Luis Barcellos da Silva; Código 8295. Educação e Pobreza no 16 

Brasil Desafios para a Escola Pública e Formação de Professores. Coordenação. Prof. João do 17 

Prado. 5. Esclarecimentos do coordenador sobre a aprovação “ad referendum” das seguintes 18 

propostas encaminhadas ao Edital Pbex. A) Projeto Igualdade de Gênero e Cidadania na 19 

Educação Infantil. Coordenação Profa. Daniela Finco. B) Subprojeto De Licenciatura Em 20 

Pedagogia - Anos Iniciais Do Ensino Fundamental. Coordenador Prof. João do Prado Ferraz de 21 

Carvalho (em anexo); 5. Consulta aos Membros da Câmara de Extensão da EFLCH sobre a forma 22 

da consulta à Comunidade acerca da permanência ou não da EFLCH no Bairro dos Pimentas; 6. 23 

Vária; 1. Estiveram presentes na reunião membros da Cia do Caminho Velho com o objetivo de 24 

apresentar o projeto encaminhado anteriormente à Câmara de Extensão da EFLCH. Presentes: 25 

Sras: Thays e Carolina e Srs: Eliseu e Alex. Os membros da Cia fizeram uma explanação sobre o 26 

histórico das atividades do grupo e informaram que atualmente recebem bolsas de 27 

responsabilidade social da FAP-UNIFESP; informaram também que há uma linha de 28 

financiamento da FAP para “projetos de interesse institucional” e creem que esta linha é 29 

adequada para o financiamento das atividades do grupo. O Prof. Odair lembrou que no projeto 30 

há quatro pontos que necessitam ser repensados, a saber: a) a falta de um coordenador geral 31 

para o projeto; b) demandas por infra-estrutura; c) demandas por financiamento e d) demandas 32 

por funcionários; lembrou também que para a viabilização do projeto é necessário que o grupo 33 

converse também com outros setores da EFLCH dado que não compete à Câmara de Extensão 34 

uma aprovação das demandas inscritas nos itens a), b), c), d); a Profa. Francine  e o Prof. Daniel 35 

reiteraram as preocupações com a falta de um coordenador do projeto e também com relação às 36 

verbas para financiamento do mesmo; o Prof. André fez um breve relato sobre o histórico do 37 

projeto e a relação do mesmo com o curso de História da Arte; após algumas intervenções ficou 38 

acordado que a Câmara de Extensão da EFLCH aprova o mérito da atividade como atividade de 39 

extensão mas sugere que o grupo faça gestões junto à FAP no sentido de esclarecer quais os 40 

encaminhamentos necessários para que esse projeto possa ser inscrito na linha de financiamento 41 
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de “projetos estratégicos”; a Câmara de Extensão também sugeriu ao grupo que neste momento 42 

não seria uma boa alternativa apresentar o mesmo neste momento à Congregação da EFLCH 43 

tendo em vista que as mesmas questões apresentadas pela Câmara seriam igualmente 44 

levantadas pela Congregação e provavelmente o projeto não teria a acolhida positiva; os 45 

integrantes do grupo informaram que irão discutir o assunto junto à Pró-reitoria de Extensão e 46 

FAP. 2. As atas foram aprovadas; 3. O Prof. André fez um relato sobre a última reunião do COEX 47 

ressaltando em particular a apresentação do fluxograma para análise e aprovação das propostas 48 

de extensão e também a proposição de que os coordenadores de eventos de extensão assinem 49 

um termo de compromisso no qual assumem integralmente a responsabilidade sobre a execução 50 

dos mesmos; o Prof. Odair informou que, com relação ao Edital Pbex, a EFLCH apresentou sete 51 

projetos; os pareceristas terão até dia 22 deste mês para enviar seus pareceres; todas as 52 

propostas foram encaminhadas no prazo para a Proex; informou também que fez uma 53 

intervenção na última reunião da Congregação sobre os fluxos de aprovação de eventos, 54 

programas e projetos e a necessidade em encontrarmos um meio termo para que a necessidade 55 

de aprovação destas demandas de extensão não dificultem os fluxos das mesmas, o Prof. 56 

Glaydson solicitou por escrito; outro informe dado pelo Prof. Odair é que a Câmara de Extensão 57 

não terá mais a Sra. Vilma, ex-secretária do Departamento de Letras, auxiliando a secretaria da 58 

Câmara; não há também no horizonte qualquer possibilidade de um espaço físico para a Câmara 59 

de Extensão no Campus, isto tem dificultado sobremaneira os fluxos de entrega de propostas de 60 

eventos; segundo o Prof. Odair vão se somando uma série de demandas internas e externas sem 61 

que haja qualquer alternativa para que a Câmara de Extensão possa dar conta de maneira 62 

adequada às mesmas; o Prof. Odair informou ainda que recebeu ofício da Secretaria Municipal da 63 

Educação de Guarulhos indicando a Sra. Sueli Santos Costa como representante do município 64 

junto à Câmara de Extensão. 4. Todas as atividades apresentadas foram aprovadas. 5. O Prof. 65 

Odair informou que recebeu após a reunião extraordinária de outubro mais duas propostas para 66 

o Edital Pebex; segundo ele, ambos os coordenadores expressaram dúvidas quanto aos 67 

procedimentos para encaminhamento das propostas e isto provocou um problema no fluxo que 68 

a Câmara havia estabelecido para a aprovação das mesmas, em vista disto, achou por bem 69 

aprová-las “ad referendum” e encaminhá-las à PROEX; ambos os casos revelam as dificuldades da 70 

Câmara de Extensão da EFLCH neste momento; a ausência de uma secretária e mesmo de um 71 

espaço físico que sirva como referência para que os docentes proponentes de atividades de 72 

extensão possam dirimir dúvidas ou mesmo encaminhar suas propostas cria um ambiente 73 

propício para que problemas mais graves ocorram no futuro; aproveitando o tema, o Prof. Odair 74 

lembrou que ainda estão por serem equacionadas junto à Congregação os fluxos de aprovação 75 

dos eventos seguindo as normas estabelecidas pela PROEX. 5. Sobre a forma da consulta, o Prof. 76 

Daniel fez a defesa do voto universal, proposta esta que foi seguida pela representante discente, 77 

Sra. Verena; o Prof. André e a Profa. Francine fizeram ponderações sobre o tema e expressaram 78 

que não se sentem confortáveis em discutir esta questão no âmbito da Câmara de Extensão; o 79 

Prof. Odair disse ser favorável a manutenção da forma instituída hoje na Universidade – setenta, 80 

quinze e quinze; não havendo consenso entre os presentes, acordou-se que o Prof. Odair irá se 81 

abster dessa votação na reunião da Congregação. 6. Foram incluídas e aprovadas na vária as 82 
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seguintes atividades de extensão: Evento Código 8313. I Encontro Olhares: Sucesso e Fracasso 83 

/escolar no âmbito da formação de Professores e Gestores Educacionais. Coordenação Profa. 84 

Regina Candida Ellero Gualtieri. Evento Código 8250 Encontro de História de Critica da Arte: 85 

Temas e Arquivos. Coordenação Profa. Ana Maria Pimenta Hoffmann.  Eu, Odair Paiva, lavrei a 86 

presente ata. Guarulhos, doze de Novembro de dois mil e doze. 87 
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André Tavares ___________________________________________________ 89 
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Daniel Vasquez___________________________________________________ 91 
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Francine Weiss; ___________________________________________________ 94 
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Verena Melo _____________________________________________________ 100 
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