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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia dezenove de março 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. Rosângela Dantas (Letras), Profa. Dra. Maria Cecilia 4 

Sanches (Pedagogia), Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (Pedagogia), Profa. Dra. Vera Jardim 5 

(Pedagogia), Profa. Dra. Marta Jardim (História da Arte), Profa. Dra. Manoela Rossinetti 6 

Rufinoni (História da Arte), Prof. Dr. Paulo Fernando Tadeu Ferreira (Filosofia), Prof. Dr. 7 

Edson Teles (Filosofia) e Prof. Dr. Odair Paiva (História). Durante a reunião, tratou-se dos 8 

assuntos a seguir:  A. INFORMES.  1. Apresentação dos antigos membros e dos novos. Foi 9 

feita uma apresentação da sistemática de funcionamento da Câmara, bem como dos projetos e 10 

programas aprovados durante o biênio. Prof. Odair ressaltou que a CAEC possui assento na 11 

Comissão de aprovação dos estágios probatórios. Representantes atuais precisarão organizar 12 

quem o substituirá. 2. Secretaria da Caec. Profa. Cecília informou sobre mudança. Letícia 13 

passará a acumular funções com a secretaria da Direção Acadêmica. A Câmara está 14 

aguardando a contratação de uma estagiária para auxiliar a CAEC. Prof. Edson salientou a 15 

necessidade de termos uma secretária dedicada tendo em vista o volume de trabalho. 3. 16 

Curricularização. Prof. Odair fez uma explanação a respeito do processo de Curricularização, 17 

que está caminhando. A respeito do financiamento, muito provavelmente a verba para isso não 18 

virá ainda neste semestre. 4. Informe sobre Política de Observatórios da Unifesp. Prof. 19 

Edson informou que foi criada uma comissão para formulação de uma minuta de Política de 20 

Observatórios na instituição. Edital de bolsa para observatório já existentes. Bom momento 21 

para cadastrar projetos que visem ações mínimas relativas a observatório (levantamento de 22 

dados, análise de dados e proposição de produtos). Recomendação para o campus que cadastre 23 

projetos.  5. Projetos aprovados para o Edital Pibex. Do campus Guarulhos, 16 bolsas 24 

foram aprovadas. B. PAUTA: 1) Avaliação de Ações. Foram aprovadas as ações 15735 – 25 

15732 – 15731 – 15665 – 15736 – 15737 – 15738 e 15724. 2) Evento Unifesp mostra sua 26 

arte 2019. Foi falado sobre seus responsáveis e orçamento.  Profa. Marta lembrou que é 27 

representante da Câmara no Congresso Acadêmico e no evento UMA (Unifesp mostra sua 28 

Arte). Na próxima reunião, deverão ser encaminhados os nomes para substituí-la. 3) Demanda 29 

sobre as crianças no campus.  Profa Marta discorreu sobre a situação das crianças no 30 

campus, relatando a dificuldade de lidar com a questão. Há um grupo de estudantes que tem 31 

feito trabalho com as crianças do entorno. Houve um pedido da Direção Acadêmica à CAEC 32 

para pensar em um dos representantes que pudesse juntar um grupo de professores e 33 

servidores que atuassem como coordenadores desses projetos, colaborando com os alunos 34 

envolvidos nas ações para ajudá-los na organização e na condução de um projeto ou programa. 35 

Prof. Edson falou que a situação muito complexa com várias questões envolvidas: há grupos 36 

de alunos que não querem as crianças, relação difícil da CAEC com seu entorno, questões 37 

raciais estão aflorando, seguranças estão fragilizados nesse processo. Prof. Edson opina que a 38 

discussão deve passar pela Congregação em especial um relato do que aconteceu na noite do 39 

dia 18. Profa. Vera comentou que uma ação (projetos de extensão) não exclui a outra 40 

(Congregação discutir uma política sobre a inserção do campus no entorno e sua relação com 41 
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ele). Prof. Odair reforçou a necessidade de a Congregação discutir, de regulamentar o que está 42 

acontecendo. Profa. Marcos Cezar avalia que há características envolvidas no processo que 43 

envolvem a Extensão (não são de pesquisa, nem de ensino). Foi decido que a Profa. Rosângela 44 

e Prof. Marcos Cezar marcarão uma reunião com a Direção Acadêmica para saber mais 45 

detalhes. Definição da escala de plantão: 26/03 – Marta Jardim, 02/04 – Edson Teles, 09/04 – 46 

Odair Paiva, 16/04 -  Reunião CAEC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e 47 

eu, Letícia Arantes lavrei essa ata. 48 
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