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ATA   DA   REUNIÃO   EXTRAORDINÁRIA   DA   CÂMARA   DE   EXTENSÃO-   EFLCH  

No  dia  três  de  abril  de  dois  mil  e  vinte,  às  15h00,  através  do  sistema  de  videoconferência  pelo                   

aplicativo  Google  Meet,  reuniu-se  a  Câmara  de  Extensão  da  Escola  de  Filosofia,  Letras  e               

Ciências  Humanas.  Estavam  presentes  a  Profa.  Dra.  Rosângela  Dantas  de  Oliveira            

(Coordenadora  /  representante  do  Departamento  de  Letras),  a  Profa.  Dra.  Edilene  Teresinha             

Toledo    (representante    do    departamento    de     História),    a    Profa.    Dra.    Maria   Cecília   Sanches   

(representante     do     departamento     de    Educação),    a    Profa.    Dra.    Carolin     Overhoff    Ferreira   

(representante  do  departamento  de  História  da  Arte)  e  o  Prof.  Dr.  Rodrigo  Barbosa  Ribeiro               

(representante  do  departamento  de  Ciências  Sociais).  O  Prof.  Dr.  Paulo  Fernando  Tadeu             

Ferreira  (representante  do  departamento  de  Filosofia)  não  participou  da  conferência,  mas            

justificou   sua   ausência.  

Na  conferência,  tratou-se  dos  seguintes  assuntos  que  foram  objeto s  de  discussão  na  reunião  da               

Proec  com  as  CAECs,  no  dia  de  ontem,  02  de  abril  de  2020. 1.  Realização  do  UMA.  A                    

conferência  iniciou  com  a  Prof.  Rosângela  fazendo  um  informe  sobre  uma  nova  proposta  para               

a  realização  da  semana  Unifesp  Mostra  sua  Arte  –  (UMA)  -  apresentada  pela  PROEC  na                

reunião  de  dois  de  abril,  tendo  em  vista  o  contexto  vivido  em  virtude  da  pandemia  de                 

COVID-19.  A  professora  destacou  que  a  proposta  seria  a  realização  do  evento  na  forma  de  um                   

concurso  cultural  na  modalidade  virtual,  haja  vista  o  momento  que  estamos  vivendo.  A               

realização  seria  no  primeiro  semestre,  tem  como  objetivo  atrair  a  participação  e  o  interesse  da                

comunidade,  manter  vínculos  e  criar  um  envolvimento  para  ajudar  a  superar  o  momento  que               

estamos  vivendo.  Para  o  concurso  foram  criadas  quatro  categorias  e  premiações  para  o              

primeiro,  segundo  e  terceiro  lugar.  O  recurso  destinado  às  premiações  viria  da  verba  que  as                

Caec’s  recebem  para  realização  do  UMA.  Dessa  maneira,  cada  uma  abriria  mão  de  quinhentos               

reais  perfazendo  um  total  de  quatro  mil  reais  que  seriam  destinados  às  premiações.  Conforme               

a  professora  salientou,  sobrariam  mil  reais  que  podem  ser  revertidos  para  a  compra  de               

materiais  permanentes  para  as  Caec’s.  As  Caec’s  receberam  o  Edital  do  concurso  e  devem               

encaminhar  contribuições  e  colaborações  até  a  terça-feira,  dia  07  de  abril  de  2020,  até  meio-                
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dia.  A  professora  esclarece  a  importância  do  incentivo  à  arte,  entretanto  mencionou  sua              

preocupação  com  a  forma  de  participação,  que  talvez  excluísse  algumas  pessoas,  em  especial              

do  campus  Guarulhos  em  virtude  do  perfil  socioeconômico  dos  estudantes  do  campus.             

Comentou  também  que  durante  a  reunião  com  a  Proec  havia  surgido  a  ideia  de  que  a                 

premiação  fosse  por  campus.  A  professora  Carolin  ponderou  que  segundo  sua  experiência,             

seria  melhor  que  a  premiação  fosse  única,  com  todos  os  campi  concorrendo  em  cada  categoria                

para  promover  o  diálogo,  a  interação  e  a  troca.  O  professor  Rodrigo  Barbosa  sugeriu  que  as                 

produções  audiovisuais  fossem  realizadas  por  celulares,  pelo  fato  de  o  aparelho  ser  algo              

comum,  assim  as  condições  de  participação  seriam  mais  igualitárias.  A  professora  Carolin             

observou  que,  após  passar  este  período  crítico  da  pandemia,  poderia  ocorrer  uma  evento  para  a                

divulgação  e  exposição  das  produções  melhores  colocadas.  Sugeriu  também  que  o  concurso             

tenha  o  tema  “UMA  em  tempo  de  distanciamento  social”.  Como  encaminhamento  para  a              

consulta  aos  departamentos,  os  integrantes  da  CAEC-Guarulhos  decidiram  enviar  uma           

mensagem  à  lista  de  docentes  e  aos  departamentos  com  o  edital  pedindo  sugestões.  O  prazo                

para  recebê-las  será  terça-feira,  dia  07  de  abril  de  2020,  até  as  oitos  horas  da  manhã. 2.  Edital                   

PIBEX  2020. A  Profa.  Rosângela  chamou  a  atenção  para  a  alteração  da  vigência  do  bolsa                

Pibex.  Em  princípio  o  período  será  de  julho  a  fevereiro,  podendo  ser  alterado  em  função  da                 

suspensão  das  atividades  presenciais. 3.  Congresso  Acadêmico .  A  Profa.  Rosângela  lembrou             

que  o  Congresso  Acadêmico  está  mantido  e  que  as  instâncias  superiores  estão  avaliando  quais               

serão  as  medidas  adotadas  para  viabilizar  sua  realização.  As  inscrições  estão  abertas  e  os               

coordenadores  de  programas  e  projetos  devem  fazer  suas  inscrições.  Ficou  estabelecido  entre             

as  Caec’s,  na  reunião  de  ontem  02  de  abril  de  2020,  que  os  coordenadores  devem  ser                 

orientados  a  inserir  os  códigos  do  siex  nos  títulos  ao  fazerem  suas  inscrições.  A  professora                

ressaltou  ainda  que  é  muito  importante  esclarecer  aos  colegas  que  a  apresentação  dos              

resultados  dos  projetos  e  programas  no  Congresso  Acadêmico  é  pré-requisito  para  que  possam              

participar  do  edital  da  bolsa  Pibex.  Também  manifestou  que  na  reunião  de  ontem  com  a                

PROEC  havia  externado  sua  preocupação  sobre  a  modalidade  a  ser  adotada  para  a  realização               
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do  congresso.  A  preocupação  foi  acolhida  pela  professora  Raiane,  que  informou  sobre  a              

formação  de  uma  comissão,  com  representantes  de  todos  os  campi,  para  tratar  do  assunto. 4.                

Calendário  acadêmico. A  professora  Rosângela  informou  que  na  reunião  do  Conselho  de             

Graduação,  ocorrida  na  manhã  de  hoje,  dia  03/04/2020,  foi  aprovada  a  suspensão  do              

calendário  acadêmico,  ou  seja,  das  atividades  letivas,  e  que  no  entendimento  da  Proec  isso  não                

interfere  nas  atividades  de  extensão. 5.  Incentivo  às  atividades  de  extensão  a  distância. A               

professora  Rosângela  informou  que  sairá  um  comunicado  da  Proec  incentivando  propostas  de             

atividades  de  extensão  que  possam  ser  realizadas  de  formas  alternativas  e  não  presenciais,              

adotando  as  facilidades  e  possibilidades  que  a  tecnologia  fornece  na  interação  com  os              

participantes,  para  o  período  de  suspensão  das  atividades  presenciais.  No  comunicado  se             

menciona  a  importância  de  que  as  propostas  sejam  cadastradas  no  sistema  SIEX.  A              

CAEC-Guarulhos  deliberou  que  com  essa  nova  orientação,  caso  haja  um  volume  de  propostas              

grande,  será  elaborado  um  fluxo  de  análise  diário  para  avaliação  das  propostas.  Deliberou              

também  que  esse  comunicado,  bem  como  as  orientações  sobre  o  Congresso  Acadêmico,  serão              

encaminhados  pela  Caec  à  lista  de  docentes  e  aos  departamentos  na  segunda-feira,  06  de  abril                

de  2020,  Nada  mais  havendo  a  tratar,  a  reunião  foi  encerrada  e  eu,  Lourival  Machado  Soares                 

lavrei   esta   ata   a   partir   das   informações   que   me   foram   fornecidas.  
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