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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 

Ao trigésimo dia de junho de 2020, às quatorze horas, reuniu-se a Câmara de Extensão e Cultura - Caec da 

Escola    de    Filosofia,    Letras   e   Ciências   Humanas   de   Guarulhos,   através   da   reunião   via 

videoconferência  pela  plataforma  Google  Meet. Estavam presentes a professora doutora Rosângela Dantas de 

Oliveira  (Coordenadora/  Departamento de Letras), a professora Edilene Teresinha Toledo (Vice-coordenadora/ 

Departamento de história), professora Maria Cecilia Sanches (Departamento de Educação), professora Carolin 

Overhoff (Departamento de História da Arte), professora Celia Serrão (Departamento de Educação) e professor 

Paulo Fernando Tadeu Ferreira (Departamento de Filsofia). A reunião iniciou com a professora Rosângela 

falando sobre a participação da professora Celia Serrão do departamento de educação, suplente da professora 

Maria Cecilia, que participava com o objetivo de se inteirar sobre a dinâmica da reunião, para no caso de uma 

eventual necessidade substituir a professora Maria Cecilia satisfatoriamente nas futuras reuniões. Logo em 

seguida, passou a palavra para a professora Edilene, que iniciou com os informes a respeito da reunião do Coec 

realizada em 26 de junho de 2020, do qual participou substituindo a professora Rosângela. O primeiro informe 

comentado foi sobre o concurso cultural temático Unifesp Mostra sua Arte - UMA, arte em tempo de 

distanciamento, tendo 144 inscritos entre alunos e servidores em cinco categorias: fotografia, música, crônicas, 

danças e performance, mini vídeos de todos os campi, sendo 55 inscritos do campus Guarulhos, destacando 

ainda o balanço positivo deste canal de informação, onde as pessoas puderam manifestar suas emoções, alegrias 

e reflexões diante do cenário atual de afastamento em virtude da pandemia, recomendando o acesso ao link para 

obter mais informações referentes ao tema e divulgação do mesmo: 

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/concurso-cultural-tematicohttps://www.unifesp.br/reitori 

                     a/proec/concurso-cultural-tematico .  Dando segmento aos informes do Coec, a professora 

Edilene tratou sobre os acontecimentos do congresso, explicando sobre as estruturas e a importância    

  da inscrição até o dia 13 de julho para participar do congresso no link   

https://sistemas.unifesp.br/acad/proec-iex/index.php?page=INS&acao=2&code=17769 e indicou também o link: 

https://congressoacademico.sites.unifesp.br/programacao para consultar a programação e para obter 

maiores informações e conhecer os temas que seráo discutidos durante o período de duração do Congresso. de 

13 a 17 de julho. A professora Rosângela apresentou a dúvida sobre como seria a apresentação do projeto 

Pimentas de Ouro, que respondida pela professora Carolin, representante da Caec na comissão organizadora do 

congresso esclareceu diversos pontos sobre a quantidade de mesas, apresentação de vídeos, avaliadores, 

assistência dos técnicos de T.I., ressaltando, mais uma vez, a importância da inscrição para participar dos 

acessos  aos vídeos e trabalhos que serão apresentados.  Dando prosseguimento aos informes do Coec, a 

https://www.unifesp.br/reitoria/proec/concurso-cultural-tematico
https://www.unifesp.br/reitoria/proec/concurso-cultural-tematico
https://sistemas.unifesp.br/acad/proec-iex/index.php?page=INS&acao=2&code=17769
https://congressoacademico.sites.unifesp.br/programacao
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professora Edilene falou sobre os editais e os resultados dos que foram encerrados, destacando que os projetos 

que contaram com algum tipo de financiamento ou bolsas, que não tenham apresentado os relatórios quando são 

solicitados, não poderão participar de novos editais, lembrando que nas reuniões de Departamento repassem esta 

informação. Em seguida, informou a participação do professor Luigi Biondi do Departamento de História, 

representando a Câmara de Extensão e Cultura - Caec e Guarulhos no Comitê de Difusão Cultural e Científica, 

informando ainda sobre a representatividade da Câmara de Extensão e Cultura - Caec do Campus Guarulhos 

pela professora Carolin Overhoff na Comissão Cultural do Congresso Acadêmico. A professora Rosângela 

lembrou que devem ser reforçadas as questões das atividades artísticas e cultural pelo fato da pouca adesão.  A 

professora Carolin Overhoff esclarecer que a bolsista Suevelin, está responsável pela divulgação. No informe 

seguinte a professora Edilene falou sobre a homologação de cursos e eventos criados durante a conjuntura atual 

do período de distanciamento social, apresentando número dos balanços levantados pela Proec: 260 cursos de 

março a junho de 2020; no mesmo período, do ano passado foram 59; no último mês 124 ações cadastradas, 26 

cursos e 98 eventos, ressaltando o aumento dos cursos e eventos ocorridos na atual situação de distanciamento 

em virtude da pandemia, e notadamente, um aumento significativo de cadastramento no siex, percebendo a 

superação da ideia de que o siex é uma ferramenta difícil de interagir,  aspecto positivo observado pela 

professora Rosângela. A professora Rosângela falou também sobre a participação nas ações de extensão, ou 

seja, uma parcela das vagas deve ser destinada ao público externo, se não houver esta reserva ao público 

externo, a proposta do curso não pode ser aprovada. O professor Paulo Fernando Tadeu acrescentou, mesmo que 

o curso tenha um caráter acadêmico e seja mais voltado para o público interno, têm interessados externos que 

estão cursando, ou já cursaram graduação em outras instituições que precisam do curso para atualização do seu 

conhecimento, citando alguns exemplos. No informe seguinte, a professora Edilene Teresinha tratou sobre os 

projetos e programas que foram contemplados com bolsas, contudo alguns responsáveis destes projetos e 

programas não enviaram a readequação das atividades dos bolsistas preparadas dentro do contexto atual de 

distanciamento social, consequentemente as bolsas não foram implementadas. Está acontecendo a última 

chamada para que regularizem as pendências, descrevendo quais atividades remotas serão readequadas. A partir 

das readequações apresentas, a implementação da bolsa será a partir de julho para recebimento em agosto, ou no 

máximo, para implementação da bolsa em agosto, para recebimento em setembro.  No caso em que não haja o 

cumprimento destas orientações, a bolsa será destinadas a outros projetos. O seguinte informe sobre a 

homologação do observatório interdisciplinar chamado de “Lutas Urbanas” do campus Zona Leste.   O último 

informe tratado pela professora Edilene, referente ao Coec, ressaltou a quantidade significativa deste ano de 

aprovações de projetos com verbas de emenda parlamentares, detalhando que, o critério adotado para que as 

ações sejam aprovadas é que os mesmos se enquadrem dentro do diálogo com a sociedade, apresentando alguns 
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projetos aprovados: Projeto Cabaça, cultura de matriz africana e economia solidária. Emenda Paulo Teixeira, 

Estudos Urbanos e interdisciplinaridade ZL, Projetos de mapeamento das Comunidades Tradicionais de Matriz 

Bantu, Projeto Política de Drogas e Direito Humanos, Emenda telma de Souza, CAAF recebeu recurso de 3 

emendas. Depois que a professora Edilene encerrou os informes, a professora Rosângela mencionou o 

recebimento de mensagem da professora Raiane, no grupo dos coordenadores da Câmaras de Extensão e Cultura 

- Caec’s, falando do desejo e a intenção dela e do professor Magno em se reunir junto às Câmaras de Extensão, 

observando que já tinham esta intenção, mas por causa da pandemia teve que repensar e reajustar a ideia sobre a 

reunião. A ideia tem como objetivo tratar sobre ações, fluxos, resolver e criar possibilidades, contudo, com a 

atual situação pandêmica, não é possível a reunião presencial. Sendo assim, propôs reuniões virtuais para tratar 

dos assuntos propostos, explicando que esta proposta se consolidou frente às inúmeras questões que as Câmaras 

apresentaram por email’s, whatsapp ou nas reuniões. Após as tratativas, chegou-se às datas da reunião que 

informada pelo senhor Enio, secretário da Proec, sendo acordada a primeira reunião para 05 de agosto, numa 

quarta feira às 09h30 com a anuência unânime de todos. Prosseguindo a fala, a professora Rosângela informou 

sobre a orientação que teve da Proec a respeito das ações, durante os dias do Congresso Acadêmico não 

desenvolver nenhuma atividade extensionista. No seguinte ponto da pauta, foram analisados dois projetos, o 

primeiro, a ação 18073,  a avaliação observou a readequação em face da necessidade de mais informações para 

qual público externo seria oferecido o curso; e a ação 18135 do professor Luis Antonio Coelho Ferla submetido 

à avaliação e concluída com a orientação para que fosse apresentado o vice coordenador no projeto. No ponto 

seguinte da pauta, tratou-se do email enviado pelo senhor Manuel da Proec, informando a atualização que está 

acontecendo na página do Siex, bem como nos tutoriais e na interface de cadastros de cursos e impressão de 

certificados. Como ressalta a professora Rosângela, esta atualização na melhoria do sistema Siex promoveu de 

forma rápida, facilidade ao acesso de alguns serviços. Orientou que divulgassem aos departamentos as 

melhorias no sistema Siex. Avançando para o seguinte ponto da pauta, tratou sobre o desenvolvimento da 

elaboração e atualização do novo Regimento, cujo o documento em desenvolvimento está à disposição da 

apreciação e contribuição de todos, orientando ainda que verificassem o documento para eventual adição, edição 

ou discussão dos pontos pertinentes ao documento. E finalizando a reunião, foram alterados os plantões, 

adequando o em virtude das férias da professora Rosângela no período de 02 a 17 de Julho, passando  a ser da 

seguinte forma os plantões: na semana do dia 07 de julho o plantão será da professora Maria Cecilia Sanches, na 

semana  do dia 14, da professora Edilene Teresinha e no dia 21 a professora Rosângela. Em virtude de alguns 

contratempos, a Ata de 29 de maio será submetida junto com a Ata de 29 de junho para apreciação dos 

membros.      Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Lourival machado Soares lavrei esta Ata. 


