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ATA
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO - EFLCH
No dia dezessete de novembro de dois mil e dezesseis, às 14h, na sala dos professores, campus
Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências Humanas.
Estavam presentes a Profa. Dra. Ilana Goldstein (História da Arte), a Profa. Dra. Hosana dos
Santos (Letras) e o Prof. Dr. José Carlos Gomes (Ciências Sociais). A Profa. Dra. Adriana Braga
(Pedagogia) e o Prof. Dr. Clifford Welch (História) justificaram sua ausência. Reiteramos a
ausência, desde o início da composição dessa gestão, de representantes do Departamento de
Filosofia, bem como de representantes de técnicos e discentes. Durante a reunião, tratou-se dos
assuntos a seguir: A. INFORMES. 1. A Profa. Hosana apresentou os seguintes questionamentos
formulados por docentes extensionistas de seu Departamento (Letras): a) a carga horária
atribuída aos professores proponentes de projetos de extensão deve incluir o número de horas
destinadas à preparação do evento? b) a carga horária das atividades de extensão deve ser divida
entre os docentes participantes da atividade? Visando esclarecer essas questões, a CaEC
formalizou uma consulta à ProEC. A resposta à consulta será encaminhada aos interessados. 2. O
Prof. José Carlos notou que o novo formulário do SIEX não exige a explicitação do quesito
público-alvo. Desse modo, muitas propostas são apresentadas sem a indicação dos públicos
beneficiados pela ação de extensão. Vale observar que essa informação é fundamental para a
avaliação do caráter extensionista das propostas submetidas à avaliação. A CaEC solicitou
esclarecimentos à ProEC sobre essa inadequação do sistema SIEX e, até que a questão seja
respondida, esta Câmara decidiu solicitar aos proponentes de projetos, cursos e eventos que
informem o público-alvo de suas ações. A aprovação das propostas estará condicionada à correta
explicitação dessa informação primordial. 3. A Profa. Ilana informou que houve uma reunião na
Reitoria, em 7 de novembro de 2016, aberta a representantes de todos os campi, para aprimorar
o documento base do Plano de Cultura da Unifesp. Ela informou, ainda, que atualizará o
documento e o enviará aos membros desta Câmara, que poderão divulgar a seus colegas. As
contribuições para construção da versão final do documento podem ser encaminhadas a esta
CaEC, até o dia 10 de dezembro de 2016. B. PONTOS DA PAUTA: I. Deliberar sobre questão já
apresentada na reunião anterior, qual seja: “como usar, no campus Guarulhos, a verba de R$
7.000,00 (sete mil reais), disponibilizada pela ProEc para cada Câmara de Extensão (o dinheiro
precisa ser gasto até o final do ano)”. Reproduzimos, a seguir, as propostas apresentadas à
Câmara: a) Alguns docentes de Letras sugeriram a compra de 1(um) notebook; 1(um) Datashow
portátil; cabos adaptadores VGA + HDMI para Macbook; cabos adaptadores hdmi para PC; b) o
Prof. Júlio Valle, em nome do grupo de teatro “Companhia do Caminho Velho”, propôs a compra
de um sistema de som portátil para apresentações teatrais de pequeno porte (até 100 pessoas) e
um kit de Luz para apresentações teatrais de pequeno porte (até 100 pessoas); c) a Diretoria
Acadêmica sugeriu a compra de telas brancas para projeção de filmes e slides e também
microfones sem fio; d) a área de Estudos Clássicos do Departamento de Letras propôs a compra
de 3(três) livros importados de grego, no valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois reais),
para seus projetos de extensão, já que a Biblioteca não dispõe desses materiais; e) o Setor de
Eventos do campus sugeriu a compra de 1(um) carregador de bateria bivolt, 3 (três) baterias de
9v 450mah recarregáveis, 1(um) apresentador multimídia sem fio, 4(quatro) pilhas recarregáveis
compatíveis com o apresentador multimídia, 1 (um) carregador de pilha compatível com as pilhas
recarregáveis, 1(uma) tela de projeção para o Datashow, 2 (dois) cabos P10/P10 - 3 metros, 1
(um) armário com rodinhas e fechadura, 2 (duas) caixas de som, cabo HDMI (metragem de
acordo com a realocação do Datashow no teto) para o Teatro Adamastor, 2(duas) caixas de som
para o teatro Adamastor. Após a análise de todos os pedidos e sugestões de compras, a Câmara
priorizou os materiais úteis às diversas atividades de extensão, os materiais solicitados por mais
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de um demandante, bem como os materiais cujos orçamentos foram juntados à proposta. Serão
solicitadas à ProEC as seguintes compras: 2(duas) caixas de som potentes, que sirvam tanto para
o Adamastor como para o auditório, com valor de até R$ 3.000,00(três mil reais); 1 (uma) tela de
projeção de 2,4m X 1,8m, até R$ 700,00(setecentos reais), 1 (uma) tela de projeção de 2,0m X
2,0m, até R$ 400,00 (quatrocentos); 1(um) aparelho de som portátil potente, para 100 pessoas,
visando atender à demanda da “Companhia do Caminho Velho”, até R$ 1.500,00(mil e
quinhentos reais); 5 (cinco) ou 6 (seis) cabos com conversores, até R$ 600,00(seiscentos reais); 2
(dois) microfones sem fio, até R$ 750,00(setecentos e cinquenta reais) ou bateria e carregador
para os microfones sem fio que já possuímos.
Encaminhamentos: solicitamos ao Setor de Eventos, à Diretoria Acadêmica e ao grupo de teatro
“Companhia do Caminho Velho” o detalhamento de suas propostas, com as especificações
técnicas dos equipamentos e/ou materiais solicitados, no prazo de 10 dias.
II. Avaliação e aprovação das ações de extensão e cultura. Foram aprovados os programas:
“Centro de Línguas da UNIFESP”, apresentado pelo Prof. José Hamilton Maruxo Jr., e “Cinema no
Campus”, apresentado pela Profa. Graciela Alicia Foglia. Foram aprovadas as seguintes
atividades: “Interculturalidade e ensino de língua espanhola”, apresentado pela Profa. Greice de
Nóbrega e Sousa; “II Cintas/Fitas Poéticas: um passeio poético em espanhol pelo campus
Guarulhos”, apresentado pela Profa. Silvia Etel Gutierrez Bottaro; “IV Encontro Local do
PIBID/UNIFESP”, apresentado pelo Prof. João do Prado Ferraz de Carvalho; “Língua e cultura
Guarani”, apresentado pela Profª Graciela Alicia Foglia; “Colóquio Proust”, apresentado pelo
Prof. Guilherme Ignácio da Silva. Foram aprovadas, com a ressalva de que as propostas foram
submetidas fora do prazo previsto no Regimento Interno dos Cursos de Extensão e Eventos (30
dias de antecedência à data de realização da atividade), as seguintes atividades: “Jornada
Shakespeare” apresentado pela Profa. Lavínia Porto Silvares; “Design experimental e análise
estatística em linguística”, apresentado pela Profa. Indaiá de Santana Bassani; “The Cabanagem.
The Amazon’s, ‘caste war’ and some comparative perspective”, apresentado pelo Prof. André
Roberto de Arruda Machado. Foi aprovado, ainda, o evento “Olympia de Giovanni Boccaccio e a
memória poética virgiliana”, apresentado pela Profa. Bianca Fanelli Morganti, cujo cadastro no
SIEX precisa ser refeito com urgência pela proponente. As oficinas de tradução do grego - módulo
intermediário e módulo avançado -, propostas pelo Prof. Fernando Maciel Gazoni, não foram
avaliadas, pela ausência de informações suficientes para determinar seu caráter extensionista,
isto é, seu potencial de contemplar públicos externos à Unifesp. Esclarecemos, nesse sentido,
que não recebemos o projeto e/ou o formulário do SIEX com indicação do público-alvo. Por fim,
esta CaEC registra que, embora o “I Simpósio de Arte e Cultura no Brasil e na América”,
apresentado pela Profa. Virginia Gil Araújo, tenha sido avaliado como ação pertinente e com
caráter extensionista, ainda não pudemos proceder a sua aprovação no sistema online, porque o
formulário não está disponível no SIEX. A coordenadora da Câmara, Profa. Adriana Braga, está
procurando esclarecer essa questão técnica.
Nada mais havendo a tratar, a reunião encerrou-se às 17h e a presente Ata foi lavrada pela
Profa. Dra. Ilana Seltzer Goldstein e pelo Prof. Dr. José Carlos Gomes, em 17 de novembro de
dois mil e dezesseis.

