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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia vinte e um de fevereiro de dois mil e dezenove, às 11h00, na sala da 105, no campus 2 

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

Humanas. Estavam presentes Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia e coordenadora), 4 

Profa. Dra. Rosângela Dantas (Letras e vice coordenadora), Prof. Dra. Andrea Barbosa 5 

(Ciências Sociais) e Prof. Dra. Marta Jardim (História da Arte). Justificaram ausência o Prof. 6 

Dr. Odair da Cruz Paiva (História) e Prof. Dr. Edson Teles (Filosofia). O Sr. Mário Cabral 7 

participou como convidado. Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  A. 8 

INFORMES.  1) Proposta Profa. Marta Jardim. Profa. Marta propôs fazer uma campanha 9 

de divulgação dos projetos de extensão nos condomínios ao redor do campus para promover 10 

interação entre a Unifesp e a comunidade. Foi solicitado que os demais representantes levem a 11 

sugestão a seus departamentos. 2) Edital PIBEX. Foi solicitada a indicação de dois 12 

professores por departamento, até o dia 28/02, para compor o grupo que avaliará as inscrições 13 

para o Edital. Foi definido que será encaminhado um email para os docentes instruindo para 14 

que os professores interessados em participar do edital encaminhem seus projetos até o dia 15 

25/02 a fim de que sejam avaliados a tempo.  3) Reunião com Pró-Reitoria de extensão e 16 

Caecs em 7/fev. Profa. Cecilia relatou que haverão vários eventos para celebrar os 25 anos da 17 

Unifesp e a Pró-Reitora, Profa. Raiane, pediu apoio para a divulgação destes eventos. Foi 18 

destacado que é importante ter dois representantes da CAEC na Comissão de Curricularização, 19 

devido à relevância deste tema. Informou também que está acontecendo, na data de hoje, na 20 

Reitoria uma reunião para selecionar projetos de Observatório, o Prof. Edson Teles está 21 

representando a CAEC neste encontro.  B) PAUTA.  1. Aprovação da ata de dezembro/2018. Ata 22 
aprovada por unanimidade. 2. Curricularização. Foi solicitado que os membros entrem em contato 23 
com docentes que ministrarão UCs curricularizadas no primeiro semestre de 2019 e com 24 
coordenações dos cursos para ver previsão para o segundo semestre. 3.  Nova representação na 25 
CAEC. Os membros estão verificando em seus departamentos a nova representação. Os nomes serão 26 
indicados na reunião de 19/03. 4. Relatório das atividades CAEC 2017/2019. Os atuais 27 
representantes da CAEC se dividiram para elaborar o relatório que será apresentado à Direção 28 
Acadêmica, à PROEC e para a nova composição da Câmara.  5. Repasse da verba para 29 
curricularização.  Prof. Odair está, na data de hoje, participando da reunião sobre curricularização na 30 

Reitoria. O informe será transmitido na próxima reunião.  6.  Avaliação de ações. Foram 31 

aprovadas as ações: 15502, 15489, 15664 e 15605. Foram solicitadas readequações nas ações: 32 

15588, 15587 e 15589.  7. Demanda da Associação de Pós-Graduandos da Unifesp. Sr. 33 

Mário Cabral trouxe uma demanda solicitando o oferecimento, por parte da EFLCH, de curso 34 

de aperfeiçoamento e oficinas em Artes Cênicas devido ao fato da prefeitura municipal ter 35 

fechado as oficinas que oferecia.  Profa. Rosângela informou que o Campus possui o grupo de 36 

teatro “Cia do Caminho Velho” que oferece cursos de teatro no Campus o que supriria parte 37 

da demanda apresentada.  Profa. Andreia Barbosa informou que o Campus não possui curso de 38 

Artes Cênicas, sendo limitado o corpo docente que atue nessa área. Foi sugerido ao Sr. Mário 39 

que entre em contato com as Profas. Ana Claudia Romano e Profa. Marta Jardim que tem 40 

projetos nessa área e podem ajudar com essa solicitação. Foi indicado também entrar em 41 

contato com a Profa. Andrea Menezes que atua na Coordenadoria de Cultura da Reitoria. 8. 42 

Próxima Reunião. Foi definido que a última reunião desta composição da CAEC será no dia 43 

19 de março às 11horas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia 44 

Arantes lavrei essa ata. 45 

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

