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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO – EFLCH 
1. Ao  vigésimo  nono  dia  de  maio  de  dois mil e vinte, às 15h00, através da plataforma Google 
2. Meet, reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola de Filosofia, Letras  e  Ciências  Humanas – 
3. EFLCH.   Estavam  presentes  as  professoras  Rosângela Dantas de Oliveira  (Coordenadora/ 
4. Departamento de Letras), Edilene Teresinha Toledo (Vice Coordenadora/ Departamento         

de 
5. História), Maria  Cecília  Sanches  (Departamento de Educação),  professora Carolin Overhoof 
6. Ferreira   (Departamento   de   História   da   Arte)  e  o   professor  Rodrigo   Barbosa   Ribeiro 
7. (Departamento  de  Ciências  Sociais).  A  reunião  iniciou com a apreciação da Ata da reunião 
8. Ordinária  de  abril de  2020,  que  foi aprovada  unanimemente por todos. Logo em seguida, a 
9. professora Rosângela  prosseguiu  com  os   informes  referentes  à  reunião  do  Conselho  de 
10. Extensão e Cultura, realizada em 28 de maio de 2020. Fez um resumo das ações de Extensão 
11.   em  execução  durante  o  período  de  distanciamento social devido à pandemia do Covid-19, 
12.   solicitando  que  se  dê  visibilidade e transparência a esses números, uma vez que refletem o 
13.   engajamento  da  Extensão  neste  cenário  pandêmico  de  abrangência  mundial.     Também 
14.   recomendou    que     os     bolsistas     de    comunicação   dos    campi   deem   continuidade  
15.   à   divulgação   deste  trabalho.   Passando   para  o  item  seguinte do  informe,  a  professora 
16.   Rosângela     divulgou     uma    chamada   do   CNPq   para   Bolsas   de   Produtividade   em 
17.   desenvolvimento   Tecnológico   e   Extensão   Inovadora  e  o  Edital  constando  no  seguinte 
18.   endereço: 
19.   www.cnpq.br/web/quest/noticiasviews/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9202702, 

20.   enfatizando  que  o  prazo  final é  31  de  julho, data limite para submissão de propostas.  Em 
21.   seguida,  tratou-se do concurso cultural UMA realizado através do  edital nº 93/2020, que teve 
22.  seguintes resultados: na categoria fotografia: 47 inscritos; na categoria crônicas:   49 inscritos;  
23.   na categoria música: 11 inscritos; na categoria performance: 15 inscritos e na categoria    mini  
24.  mini vídeos:  23 inscritos. Convém  ressaltar, como  informou  a professora Rosângela, que os 
25.  números  a  respeito  dos resultados  de  inscritos  foram  informados  pela professora Andreia  
26.  Menezes  durante  a  reunião  do Coec.  A  professora Rosângela aproveitou a oportunidade e 
27.  agradeceu aos  colegas   pela   indicação  dos componentes da Comissão Julgadora, que teve  
28.   componentes  da  Comissão  Julgadora,  que  teve   papel   fundamental   na   competência  e 
29.   comprometimento   durante   todo   o  processo   de   julgamento,   informando,  também,  que 
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30.   entre  01  e  04  de  junho  ocorrerá a votação do júri popular , e que no dia 05 de junho serão 
31.   divulgados    os    vencedores,    bem    como    o    endereço   em  que   os   trabalhos   serão 
32. disponibilizados no canal no canal da Proec no YouTube, no seguinte            

endereço: 
33.   www.youtube.com/channel/UCr1pynY-G8cYOFM-yBOab6w.   O  professor   Rodrigo  Barbosa 
34.   sugere  que  as  produções  premiadas  sejam  organizadas  em  playlists. O quarto informe 
35.   tratou  da  formação  do Comitê de Divulgação Cultural e Científica da Unifesp. 
36.   O  professor  Luigi  Biondi  representará  o  campus Guarulhos. O comitê está composto pelos 
37.   seguintes  nomes,  representando  cada  um dos campi: Diadema: Leonardo Sioufi Fagundes 
38.   dos  Santos; EPE:   Priscila  Costa:   EPM:  Fernanda  da  Rocha  Fernandes;  IMAR:  Gilberto  
39.   Ribeiro; ISS: Marcella dos Santos Oliveira: Osasc: Fábio Orsi Meshini; São José dos Campos: 
40.   Katiucia  Danielle   dos  Reis  Zigiotto;  Zona Leste: Tiaraju Pablo D’Andrea e Guarulhos: Luigi 
41.   Biondi.  O  seguinte  assunto  tratado  foi  a composição da Comissão da Curricularização das 
42.   Atividades  de  Extensão  nos  cursos  de  Graduação,  que ficou da seguinte forma: Diadema: 
43.   Renato  Farina  Menegon,  suplente:  Mariana Lazarini; EPE: Hugo Fernades, suplente: Sonia 
44.   Vigeta; EPM;  Ramiro  Anther o de Azevedo,suplente: Reginaldo Raimundo Fujita; Guarulhos: 
45. Edilene Teresinha Toledo, suplente: Carolin Overhoff Ferreira; IMAR: Liliane Janikian Paes            

de 
46.   Almeida,  suplente:  Ronaldo Jose Torres; Osaco: Samir Sayed, suplente: Álvaro Pereira; São 
47.   Jose dos Campos:  Mariane.  Divulgação, interessados devem mandar email para o professor 
48.Classius,  de  Diadema,  seus  emails  são: cfsilva@unifesp.br, classiusferreira@yahoo.com.br. 
49.   Passando  para  os  pontos  de pauta, foi aprovado o relatório da CAEC a ser apresentado na 
50.   reunião  da  Congregação  de junho de 2020. Foi acordado que o senhor Lourival, atualmente 
51.   secretariando  a  CAEC,  fará  levantamento  mensal  das  ações para que possamos elaborar 
52.   mais  facilmente  o  relatório  final  em  março de 2021, ao término desta gestão. A respeito do 
53.   Siex,   a professora   Edilene   apontou   que   fosse   sugerida   à   Proec   uma  forma  de  os 
54.   proponentes  apagarem  as ações  que  não  forem  submetidas,   porque   atualmente   ficam 
55. todas na página de cada um gerando confusão. Nada mais havendo a tratar, a reunião                 
56.  foi encerrada e eu, Lourival Machado Soares lavrei esta Ata. 
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