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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia dezessete de abril de dois mil e dezoito, às 11h00 na sala da 212, no campus Guarulhos, 2 
reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Estavam 3 
presentes a Profa. Dra. Andrea Barbosa (Ciências Sociais e Coordenadora), o Prof. Carlos Lírio 4 
(Letras), a Profa. Dra. Marta Jardim (História da Arte), o Prof. Dr. Odair Costa (História e vice 5 
coordenador) e a Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia). Houve também a presença da 6 
convidada Profa. Dra. Angela Brandão e a bolsista da Câmara de Extensão Suevelin Cintia. 7 
Justificou ausência o Prof. Dr. Edson Teles. Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  8 
A.INFORMES.  1) Apresentação da proposta de Curso de especialização (pós-lato-senso) da 9 
História da Arte. Prof. Andrea Barbosa informou que a proposta foi apresentada na Congregação 10 
de 05/04, no entanto, houveram várias dúvidas dos presentes que não puderam ser respondidas no 11 
momento (A Prof. Angela Brandão informou que não estava presente na Congregação pois é seu 12 
horário de aula na pós-graduação) e porque também este foi o último ponto de pauta e o adiantado 13 
da hora não permitiu que o diálogo se prolongasse. Desta forma, a Congregação decidiu voltar ao 14 
assunto na próxima reunião (03/05) para ter uma discussão mais ampla.  Prof. Andrea Barbosa 15 
sugeriu que a Prof. Angela esteja presente nesta reunião da Congregação e leve todo o material do 16 
projeto pedagógico e financeiro para sanar eventuais dúvidas dos membros da Congregação. 17 
Profa. Angela informou que o Departamento de História da Arte levantou a possibilidade de 18 
apresentar o projeto direto à PROEC por conta do prazo para validação do curso. O Prof. Odair 19 
colocou que cada departamento tem autonomia para decidir qual caminho seguirá e os demais 20 
membros da CAEC concordaram. A CAEC pediu para ser informada sobre o rumo a ser tomado 21 
para que possa verificar o ponto de pauta da Congregação. Prof. Andrea Barbosa disse que na 22 
próxima reunião entre a PROEC e as CAECS vai consultar o setor de cursos de especialização e 23 
lato senso sobre os prazos efetivos de envio dos documentos. B. PAUTA. 1) Problemas com 24 
registro de certificados. Prof. Cecilia Sanchez relatou a demora dos registros de certificados na 25 
PROEC, a Prof. Andrea Barbosa disse que vai apresentar essa questão próxima na reunião entre a 26 
PROEC e as CAECS. 2) Aprovação das ações de extensão cadastradas no SIEX. Foram 27 
aprovadas as ações: 14611, 14468, 14605, 14451, 14549, 14603, 14552,14607, 14532, 14537, 28 
14454 e 14535.  3) PIBEX. No total houve 21 projetos validados no PIBEX. 4) Reunião dos 29 
bolsistas de comunicação na Reitoria.  Suevelin relatou que na reunião foi informado que 30 
apenas as atividades cadastradas no SIEX poderão ser divulgadas pelos bolsistas. Foi informado 31 
ainda que os bolsistas precisam confirmar as informações do evento por e-mail com o coordenador 32 
antes de divulgar. Prof. Odair deu a sugestão de colocar um campo no SIEX onde os professores 33 
autorizam a divulgação do evento, a Prof. Andrea Barbosa vai levar esse tema na próxima reunião 34 
entre a PROEC e as CAECS. Como solução temporária os membros da CAEC vão avisar em seus 35 
departamentos que quem tiver alguma alteração que impacte na divulgação do evento deve avisar 36 
a Câmara por e-mail. 5) Congresso Acadêmico. Prof. Marta Jardim fez um relato sobre a 37 
organização do UMA e da mostra Ecofalante que serão realizadas em conjunto com a organização 38 
do Congresso Acadêmico da UNIFESP em 11 e 12 de junho de 2018. Para o UMA, forma abertos 39 
editais para que os interessados em participar da Mostra possam se inscrever e para a mostra 40 
Ecofalante foram selecionados 2 filmes (um sobre a temática quilombola e outro sobre a temática 41 
da vida urbana contemporânea) que serão exibidos no auditório e debatidos pelas professoras 42 
Patricia Teixeira e Andrea Barbosa respectivamente. Prof. Andrea Barbosa apresentou a proposta 43 
mesa redonda da Cátedra KAAPORA para o Congresso acadêmico. A mesa intitulada  44 
Conhecimentos tradicionais e patrimônio imaterial: uma conversa sobre redes e cercas com a 45 
Cátedra Kaapora terá como participantes a profa. Ilana Goldstein/UNIFESP), Paulo Dias 46 
(Associação Cachuêra!), Oliveira Alves Fontes (Mestre de catira de Guarulhos) 6) Aprovação das 47 
atas pendentes.  As atas dos meses de dez/2017, fev/2018 e março/2018 foram aprovadas. 7) 48 
Mudança da Coordenação da CAEC no 2º Semestre. Por unanimidade dos votos o Prof. Dr. 49 
Odair Costa foi eleito para a Coordenação da Câmara de Extensão e Cultura de Guarulhos para o 50 
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2º Semestre de 2018. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 13h30 e a presente Ata 51 
foi lavrada pela Profa. Dra. Andrea Barbosa em dezoito de abril de dois mil e dezoito. 52 
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