
 

M i n i s t é r i o  d a  E d u c a ç ã o  
U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  S ã o  P a u l o  

 
 

A T A  

1 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia vinte e três de junho de dois mil e dezesseis, às 10h30min na sala de 219, no campus 2 

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

Estavam presentes a Profa. Dra. Adriana Braga (Pedagogia), o Prof. Dr. José Carlos Gomes da Silva 4 

(Ciências Sociais), a Profa. Dra. Ilana Goldstein (História da Arte), e o Prof. Dr. Clifford Welch 5 

(História). A Profa. Mariana Teixeira (Letras), justificou sua ausência e afastamento da Câmara 6 

com uma nova indicação de outro representante do departamento de letras.  Reforçamos a 7 

ausência, desde o início dessa composição do grupo, de representantes do Depto. de Filosofia, , 8 

bem como a de representantes de técnicos e discentes. Durante a reunião, tratou-se dos 9 

assuntos a seguir: 1) Análise para aprovação dos projetos, cursos e eventos submetidos no 10 

sistema SIEX – todos foram aprovados. 2) Análise para aprovação da solicitação do 11 

departamento de história para inclusão, para efeito de cadastramento, no sistema SIEX, 12 

algumas áreas referentes as UCs do departamento. A Câmara não só aprovou a solicitação, 13 

como também achou interessante que, a respectiva proposta, fosse apresentada, aos demais 14 

departamentos do Campus. No entanto, a Câmara solicitou ao departamento de história o 15 

agrupamento de algumas áreas, evitando assim, uma sobrecarga de áreas no sistema, caso os 16 

demais departamentos venham também a solicitar. Seria interessante que cada departamento 17 

indicasse entre quatro a seis novas áreas. 3) Estudo e sugestões quanto a operacionalização 18 

para a integralização dos 10% de atividades de extensão na matriz curricular. Os membros da 19 

Câmara estudaram, analisaram e discutiram sobre quais seriam as possibilidades e ações 20 

necessárias para a implementação da extensão. Os materiais que utilizaram como referenciais 21 

teóricos para essa discussão foram: Relatório Final da Comissão de estudo para a 22 

operacionalização dos 10% de atividades de extensão universitária na matriz curricular 23 

(organizado pela Comissão instituída na UNIFESP pela portaria nº 2794, de 02 de setembro de 24 

2015); Guia de creditação da UFRJ; Fórum de Extensão sobre a creditação das atividades de 25 

extensão nos currículos dos cursos de graduação da UFRJ. Após as discussões, fizemos alguns 26 

apontamentos e possibilidades que deverão ainda ser amplamente discutidos por todas as 27 

instâncias da universidade, lembrando que há uma Comissão instituída na UNIFESP pela portaria 28 

nº 2794 para estudar e viabilizar a operacionalização para a integralização. Os apontamentos 29 

foram: a) necessidade de um levantamento sobre todas as ações de extensão do campus 30 

Guarulhos e que poderiam ser creditadas; b) levantamento das unidades curriculares que tem ou 31 

poderiam ter ações creditadas como extensão; c) Criação de uma disciplina de iniciação de 32 

extensão, em cada curso, que seria validada para o docente como atividade de extensão; d) 33 

levantamento e gestão junto a CPPD e CAD sobre o que será validado como extensão na evolução 34 

de carreira dos docentes. (Obs: Todas as ações deverão ser cadastradas no SIEX.); e) a 35 

possibilidade do aluno realizar parte da sua carga didática de extensão, fora da universidade a 36 

partir de critérios desenvolvidos pela câmara de graduação; f) participação na organização de 37 

congressos, simpósios, seminários e outros eventos de difusão de conhecimento, a partir de uma 38 

tabela desenvolvida pela câmara de graduação; g) criação de uma coordenação e secretaria de 39 

extensão, levando em conta a nova dimensão que a extensão passará a ocupar na universidade; h) 40 

melhoria no sistema SIEX, com objetivo de agilizar e facilitar o cadastramento das atividades. 41 

Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 12h30 e a presente Ata foi lavrada pela 42 

Profa Dra. Adriana Regina Braga e Profa. Dra. Ilana Goldstein em 23 de junho de dois mil e 43 

dezesseis.  44 


