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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia quinze de maio de dois mil e dezoito, às 11h00 na sala da 212, no campus Guarulhos, 2 

reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Estavam 3 

presentes a Profa. Dra. Andrea Barbosa (Ciências Sociais e Coordenadora), o Prof. Dr. Carlos 4 

Lírio (Letras), o Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva (História e vice coordenador), a Profa. Dra. Maria 5 

Cecília Sanches (Pedagogia), Prof. Dr. Edson Teles (filosofia) e a Prof. Marta Jardim (História da 6 

Arte). Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  A.INFORMES.  1) Edital PIBEX 7 

2018. Dos 21 projetos selecionados 19 foram aprovados no edital PIBEX/2018. O projeto da 8 

Profª. Sueli teve sua bolsa não contemplada por não haver candidatos selecionados, além disso, ela 9 

estava em licença médica, fato que a impediria de se candidatar ao edital. (Ela alega não ter 10 

recebido e-mail de solicitação de dados, mas apenas informes). 2) Reunião Extraordinária da 11 

CAEC. A Pró-Reitora de Extensão e Cultura Profª Raiane Patricia Severino Assumpção será 12 

convidada para uma reunião com a Direção Acadêmica para tratar de cursos de especialização 13 

auto-sustentáveis.  A reunião será dia 05 de junho de 2018 às 13h30. 3) Edital PROAC.  A 14 

Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo divulgou o calendário 2018 do Programa de Ação 15 

Cultural (ProAC). Foi solicitado aos membros da CAEC para divulgar a informação em seus 16 

departamentos.  4) Verba para curricularização. O Prof. Odair informou que só haverá mais 17 

informações sobre a verba para curricularização após uma reunião na PROEX  no dia 29 de maio. 18 

5) Congresso acadêmico 2018. Toda a programação está elaborada. Pede-se que divulgue aos 19 

alunos que se inscrevam para monitoria e apresentação de trabalhos (inscrições até o dia 20/05). 20 

B. PAUTA. 1)  Orçamento Congresso Acadêmico e UMA. O Congresso acadêmico não tem 21 

orçamento previsto, mas há verba prevista para ser liberada para o UMA (Unifesp Mostra sua 22 

Arte), que ocorrerá durante o Congresso. A Caec recebeu 1.500 reais para adquirir materiais para 23 

o UMA e foi elaborada uma lista de prioridades para a compra de equipamentos que contempla: 24 

E.V.A., manutenção dos painéis da biblioteca, HD externo, máquina fotográfica e cartão de 25 

memória.  2) Aprovação da ata de abril. A ata da reunião ordinária do dia 17 de abril foi 26 

aprovada. 3) Pagamento de bolsistas. Será solicitada, junto à PROEC, pela Profª.  Andrea, 27 

informações sobre o atraso. Os bolsistas estão se articulando para enviar uma carta solicitando que 28 

sejam pagas as bolsas PROEX atrasadas. 4) Registro das ações de extensão. Foram relatadas 29 

dificuldades em registar e alterar as ações no SIEX ex. registrar evento retroativo e registrar 30 

colaborador externo. Os relatos serão levados à PROEC. Prof. Carlos Lírio sugeriu uma pesquisa 31 

de satisfação para avaliar os cursos de extensão. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 32 

encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei essa ata. 33 
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