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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia dezenove de dezembro de dois mil e dezessete, às 11h00 na sala de 212, no campus 2 

Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências 3 

Humanas. Estavam presentes a Profa. Dra. Andrea Barbosa (Ciências Sociais e 4 

Coordenadora), o Prof. Dr. Odair Costa (História e vice coordenador) e a Profa. Dra. Cecilia 5 

Cavaleiro (Filosofia). Justificaram ausência a Profa. Dra. Andreia Menezes (Letras), a Profa. 6 

Dra. Marta Jardim (História da Arte) e a. A Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia). 7 

Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  A.INFORMES.  1- Curricularização 8 

(anexo I). 2- Reunião do CETI (Prof. Odair) e apresentação enviada pela comissão (anexo II). 9 

3- Recebimento de equipamentos verba FAP/PROEC e Coordenadoria de Cultura. 10 

Professora Andrea informou que entregaram quase todos os equipamentos da lista enviada em 11 

30 de agosto. Ficou faltando o Amplificador. Ela já solicitou informações do porque desta 12 

falta à Yara Marques da PROEC que quem foi quem solicitou a compra à FAP. A PROEC 13 

Informou que já solicitou informações à FAP mas que ainda não obteve resposta. Em relação 14 

aos equipamentos que foram entregues, eles estão nas mãos do setor de patrimônio para 15 

receber o número de registro. Somente depois de patrimonializado eles poderão ser usados. 16 

Para tanto solicitamos cópia das notas fiscais à PROEC que já nos entregou. A profa. Andrea 17 

repassará as notas para o setor responsável no inpicio de fevereiro. 4- Resultado do edital de 18 

revitalização. Profa. Andrea informou que o vencedor de Guarulhos do Edital de revitalização 19 

foi o projeto Bancos de jardim cujos proponentes são: Rogerio Schelegel Ciências Sociais), 20 

Marta Jardim (História da Arte) e Ana Maria Tanus (discente de Ciências Sociais). 5- 21 

Indicação da prof Fernanda Miranda Cruz para GT de equivalência notório saber. 22 

Professora Andrea informou que no último COEC foi formado um GT para estudo de 23 

equivalência de profissionais de notório saber aos profissionais da academia. Como membro 24 

do COEC, ela indicou a Prof. Fernanda Cruz por ela ter em atividade há muito tempo no 25 

campus um projeto que trabalha com profissionais que se encaixam nesta classificação de 26 

notório saber. Profa. Fernanda Aceitou e a PROEC já está em contato com ela. Profa. Andrea 27 

sugeriu que a câmara convide a Profa. Fernanda para uma conversa com a câmara no início do 28 

ano que vem. B. PAUTA. 1- Apresentação do projeto da feira de livros pela comissão de 29 

biblioteca. Caio Silva(técnico da biblioteca) e de Marco Sabatini (discente da pós-graduação 30 

em filosofia) estiveram presentes a reunião e apresentaram o proposta de feira de livros no 31 

Campus. Marcos organiza as feiras desde 2007 e agora propõe que esta atividade seja 32 

institucionalizada como Projeto ou evento de extensão com coordenação dele e dos técnicos da 33 

Biblioteca. A proposta é que seja mais que um feria, mas que abrigue vários eventos como 34 

contação de histórias, saraus, lançamentos, cursos de curta duração e palestras. A ideia é atrair 35 

o público externo ao campus, principalmente os professores e estudantes das escolas do 36 

entorno. Profa Cecilia Cavaleiro sugeriu convidar professores da casa que são autores para 37 

conversas com o público. Professora Andrea sugeriu que eles entrassem em contato com a 38 

coordenação de Cultura da PROEC para levantar possibilidades de apoio institucional e 39 

financeiro. O Projeto apresentado segue em anexo (III). 2- Análise para aprovação dos 40 

projetos, cursos e eventos submetidos no sistema SIEX. Foram aprovados os projetos e 41 

programas: 14212, 14210 e 14171. 2- Homologação das ações aprovadas nos plantões 42 

(anexo IV). 3- Relato Suevellin bolsista de comunicação da Câmara (anexo V). O relatório 43 

da bolsista foi avaliado pelos membros da câmara presentes e aprovado. 4- A ata de 44 

novembro foi aprovada (anexo VI). 5- Calendário de reuniões 2018: a câmara agendou a 45 

primeira reunião de 2018 para dia 13/03/18 às 11 horas e deliberou que nessa ocasião será 46 

definido o calendário final de 2018 e também a escala dos plantões de avaliação das ações de 47 
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extensão. 6- Coordenação da câmara para 2018. Professor Odair que havia manifestado 48 

interesse em assumir a coordenação da Câmara a partir de fevereiro de 2018, informou que 49 

não poderá mais, pois não conseguiu se desvencilhar das suas aulas às quintas-feiras nos dois 50 

turnos.  A câmara decidiu, pelo baixo quórum desta reunião, transferir a decisão sobre a 51 

coordenação para a primeira reunião de 2018. Nada mais havendo a tratar a reunião 52 

encerrou-se às 14h00 e a presente Ata foi lavrada pela Profa. Dra. Andrea Barbosa em 53 

vinte de dezembro de dois mil e dezessete. 54 
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