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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e dezoito, às 11h00 na sala da Congregação, no 2 
campus 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 Coordenadora), a 4 
Profa. Dra. Cecilia Cavaleiro (Filosofia), o Prof. Carlos Lírio (Letras), a Profa. Dra. Marta Jardim 5 
(História da Arte). Justificaram ausência o Prof. Dr. Odair Costa (História e vice coordenador) e a 6 
Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia). Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  7 
A.INFORMES.  1) Ações de extensão avaliadas em janeiro e fevereiro 2018 (anexo I). 2- 8 
Reunião CAECs/PROEC 20/02/18 a - está sendo realizado levantamento dos equipamentos e 9 
espaços para extensão em cada campus. Objetivo: realizar ações comuns ou itinerantes. Criar um 10 
banco de equipamentos para uso geral. Profa. Andrea realizará o levantamento com auxílio da 11 
Letícia. Profa. Marta se prontificou a colaborar com a descrição da infraestrutura do teatro. Data 12 
para envio do levantamento para a PROEC 28/03. b-  Moodle para extensão: foram solicitados 13 
esclarecimentos por conta de uma solicitação da Profa. Cecília Cavalheiro. A Pro-reitoria 14 
anunciou que enviará uma circular esclarecendo o procedimento necessário para abrir uma sala no 15 
moodle para extensão. c- Foram estabelecidas prioridades para o DTI da PROEC: substituir a 16 
assinatura de ciência do Chefe de Depto por uma ciência eletrônica, gerar formulário para 17 
relatório final de ações, eventos, projetos e programas. A ideia é que, como na Fapesp, quem tiver 18 
em dívida com o relatório não conseguirá incluir mais nenhuma ação no SIEX, e por fim, fazer 19 
todo o processo de credenciamento de cursos pagos ou gratuitos ser realizado pela internet. 2 - 20 
Reunião COEC 22/02/18 a- Empresas Jr vinculadas à UNIFESP. Existe uma comissão (Prof. 21 
Magnus é o coordenador) escrevendo uma regulamentação para elas. b -Programa Abdias do 22 
Nascimento: saúde e humanidades (Prof Renata Gonçalves do Campus Baixada Santista é a 23 
responsável pela parte de humanidades). Este Programa prevê a preparação de estudantes com 24 
perfil próximo aos das cotas para pós-graduação. Serão lançados editais para seleção de docentes 25 
(interno) e tutores (externo) em aproximadamente 20 dias. Professor Carlos ficou de acompanhar 26 
esse programa e nos trazer notícias para divulgarmos no campus. c-Universidade popular dos 27 
Movimentos sociais – Convênio com a Universidade de Coimbra Viacom a mediação do Prof. 28 
Boaventura de Souza Santos. d- Termo de cooperação Flacso/Brasil para cursos de curta duração 29 
e pós-graduação lato-senso. Unifesp participará desta rede latino-americana. B. PAUTA. 1-30 
Curricularização. 176 UCs curricularizadas para 1º. Semestre de 2018 em toda a Unifesp. 31 
Somente o Campus São Paulo ainda não iniciou o processo. Dia 27/2 a tarde terá reunião da 32 
curricularização na Pro-Reitoria (Prof. Odair, nosso interlocutor não poderá ir). Profa. Andrea vai 33 
solicitar um informe à comissão de curricularização, pois a pauta desta reunião inclui a discussão 34 
da aplicação de recursos para implementação da curricularização nos campi. 2-Edital para 35 
seleção bolsista de extensão e comunicação (edital finalizado em anexo). O período da bolsa é 36 
de 10 meses, 20 h semanais, com auxílio de R$400,00. A seleção tem que ser realizada até dia 37 
09/03. Proposta de cronograma aprovada: Inscrições de 27/2 a 06/03, seleção será por currículo e 38 
carta de interesse no dia 07/03, recurso dia 08/09, e divulgação do resultado final 09/03. Bolsistas 39 
do edital anterior podem se candidatar. Professora Marta Jardim e Prof. Carlos Lírio farão a 40 
seleção no dia 7/3 na sala da congregação. Os demais colegas da Câmara estão convidados a se 41 
juntar a eles. A reunião para a seleção será às 16 horas. Existe a indicação da Pró-Reitoria de fazer 42 
uma lista de espera com os candidatos aprovados. 3- GT Eventos Institucionais. O COEC 43 
aprovou a criação de um setor de eventos separado do de cursos de extensão e, para pensar na sua 44 
estrutura e competências haverá um GT composto por indicações das câmaras. Participantes 45 
indicados pela Câmara de Guarulhos: Sheila servidora que atua no setor de eventos do campus (já 46 
foi consultada e aceitou) e a Profa. Marina Mello do Conlab por estar organizando um grande 47 
evento (ainda não foi consultada). Os nomes serão enviados até 02/03. 4- Mostra Ecofalante 48 
(anexo). Eles cederam os filmes e farão a exibição acompanhada de um técnico. Nós 49 
convidaremos um debatedor e organizaremos o debate. É preciso definir data/horário/local e um 50 
contato/responsável até 28/03. Indicaremos o novo bolsista de Comunicação e extensão para ser o 51 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Coat_of_arms_of_Brazil.svg


 

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - EFLCH 

 

 

 

2 

 

contato e para fazer a seleção dos filmes e agendar o horário da mostra. Analisaremos a proposta 52 
realizada pelo bolsista na próxima reunião da CAEC. 5- Congresso Acadêmico/ Colóquio de 53 
humanidades e UMA Unifesp Mostra sua Arte. Serão realizados conjuntamente nos dias 11 e 54 
12 de junho. Profa. Marta que organizou o UMA em 2017 aceitou fazer novamente a organização 55 
em 2018 em cooperação com a profa. Ana Hoffman que é a responsável pela comissão local de 56 
organização por pensar os eventos culturais do evento. A programação e estimativa de custo será 57 
realizada até 28/03. Analisaremos a proposta na próxima reunião da CAEC. 6-Rodízio das 58 
avaliações das ações de extensão. 27/02 – Andrea; 06/03 – Marta; 13/03 – Carlos Lírio/Letícia; 59 
20/03 – CAEC; 27/03 – Odair; 03/04 – Cecilia Sanches; 10/04 – Cecilia Cavalheiro; 17/04 – 60 
CAEC; 24/04 – Marta; 02/05 – Andrea; 08/05 – Carlos; 15/05 – CAEC; 22/05 – Cecilia Sanches; 61 
05/06 – Cecilia Cavalheiro; 12/06 – Marta; 19/06 – CAEC; 26/06 – Andrea; 03/07 – Carlos; 10/07 62 
– Odair; 17/07 –Odair; 24/07 – Cecilia Cavalheiro. 7-Datas das reuniões. Novas datas 63 
estabelecidas para as reuniões ordinárias: 27/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 07/08, 11/09, 16/10, 64 
13/11, 11/12. 8-Coordenação da CAEC Guarulhos. Novamente, por falta de quórum, este ponto 65 
foi postergado para a próxima reunião. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 66 
14h00 e a presente Ata foi lavrada pela Profa. Dra. Andrea Barbosa em vinte e oito de 67 
fevereiro de dois mil e dezoito 68 
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