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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia dezoito de abril dois mil e dezessete, às 10h00min na sala de 104, no campus Guarulhos, 2 

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

presentes a Profa. Dra. Adriana Braga (Pedagogia), a Profa. Dra. Ilana Goldstein (História da Arte) 4 

e a técnica e secretária da extensão Leticia Arantes. O Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva 5 

(Ciências Sociais), o Prof. Dr. Clifford Welch (História), e a Profa. Hosana dos Santos Silva (Letras), 6 

justificaram suas ausências.  Reforçamos a ausência, desde o início dessa composição do grupo, 7 

de representantes do Depto. de Filosofia, bem como a de representantes de técnicos e discentes. 8 

Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir: 1). Foi apresentado pela coordenadora 9 

Profa. Dra. Adriana Braga as novas orientações da PROEC quanto as informações e 10 

documentações necessárias para as aprovações das ações da extensão: Quanto aos prazos: as 11 

propostas precisam ser  encaminhadas para a Câmara e postadas no sistema SIEX com no mínimo 12 

60 dias de antecedência da ação. Quanto aos eventos: é importante apresentar,  na proposta do 13 

evento,  como será realizada a sua divulgação (Cartaz? Redes sociais? Quais? Mailing? Qual?). Em 14 

breve essa informação será exigida dentro do próprio sistema SIEX. Caso o evento ocorra em 15 

outro local que não a UNIFESP, ou em parceria com outras instituições, é obrigatório 16 

apresentarmos um Termo de Cooperação com a instituição que irá oferecer o espaço 17 

ou algum serviço. No Termo precisamos esclarecer pelo que cada uma das partes estará se 18 

responsabilizando. Quanto aos cursos: é considerado curso um conjunto articulado de ações 19 

pedagógicas, de caráter teórico ou prático, presencial ou a distância, planejadas e organizadas de 20 

modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas e máxima de 179 horas, incluindo 21 

processo de avaliação. Para a aprovação do curso é importante anexar informações como: 22 

Ementa, Objetivos, Público Alvo, Carga Horária, Metodologia e Avaliação. Questões 23 

fundamentais para a aprovação dos cursos: a) a necessidade de esclarecer o caráter 24 

extensionista do curso; b) es o curso ocorrer em parceria ou em outra instituição também é 25 

preciso o Termo de Cooperação; c) quanto à carga horária dos organizadores e coordenação do 26 

curso, a princípio, o total de horas não pode ultrapassar o do curso. Quanto a Projetos e 27 

Programas – Valem os itens acima mencionados, como caráter extensionista, forma de28 

 divulgação, termo de cooperação e a necessidade de detalhar objetivos, metodologia, público-29 

alvo e cronograma, tais orientações de como organizar uma proposta de projeto ou programa 30 

encontram-se na página do SIEX, no Guia do coordenador. Foi decidido divulgar a todos os 31 

docentes via e-mail essas orientações. 2). A substituição dos novos representantes da Câmara 32 

de Extensão: Devido ao término do prazo de representação dos atuais integrantes da Câmara de 33 

Extensão, foi apontado a necessidade de cada departamento indicar um novo representante de 34 

cada curso para substitui-los. O departamento de História da Arte indicou a Profa. Dra. Marta 35 

Jardim. 3).  Análise para aprovação dos projetos, cursos e eventos submetidos no sistema SIEX 36 

–foram aprovadas as ações:13204; 13195; 13191; 13158; 13156; 13124; 13123; 13110; 13096; 37 

13082.  Foram solicitadas adequações as ações: 13081; 13162; 12853; 13154; 13071; 12897. 38 

Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 12h00 e a presente Ata foi lavrada pela 39 

Profa Dra. Adriana Regina Braga em 20 de abril de dois mil e dezessete.  40 


