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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia Dezessete de outubro de dois mil e dezessete, às 11h00 na sala de 212, no campus 2 

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

Humanas. Estavam presentes a Profa. Dra. Andrea Barbosa (Ciências Sociais e 4 

Coordenadora), a Profa. Dra. Andreia Menezes (Letras), a Profa. Dra. Mata Jardim (História 5 

da Arte), a Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia), a secretária Letícia Arantes, a 6 

Bolsista em Comunicação Suevelin Cintia, a Profa. Dra. Cecilia Cavaleiro (Filosofia) e o Prof. 7 

Dr. Odair Costa (História e vice coordenador) não compareceram. Durante a reunião, tratou-se 8 

dos assuntos a seguir:  A. INFORMES.  1- Relato da Suevelin (bolsista de comunicação) 9 

das atividades deste mês. Funções: documentar, relacionar com outras universidades, 10 

divulgar no bairro. - FB: como há uma página no FB chamada Divulga Guarulhos gerenciada 11 

pela Sheila, vamos tentar suspender o plano da criação da página que estava sendo criada pela 12 

Suevelin para que ela trabalhe com a Sheila para alimentar somente a do Divulga Guarulhos. 13 

Outras tarefas: Suevelin vai fazer uma seleção semanal de 3 eventos e mais 1 projeto ou 14 

programa para fazer uma entrevista (sugestão Andrea B. Fabio oficina em SJC e Diogo e 15 

Bruna do LAVE Programa na rádio Silva de Santos) que ela vai tentar cobrir e enviará para a 16 

Andreia Menezes e a Andrea Barbosa na sexta anterior para que possam opinar; os textos e 17 

fotos que ela produzir serão enviados à Sheila para ela publicar no site da Unifesp. 2- UMA-18 

Unifesp Mostra sua Arte (Marta Jardim anexo I), ver anexo da programação. 3- 19 

Equipamentos para extensão (anexo II). Câmara fotográfica está sendo comprada (verba 20 

UMA); equipamentos da lista estão sendo comprados. 4- Reunião do CETI - ia acontecer hj, 21 

mas foi desmarcado para dia 01/11 às 14h; se o o Odair não puder ir, Marta vai como suplente; 22 

Odair será o interlocutor do Campus Guarulhos na comissão de acompanahmento da 23 

implementação da curricularização. (homologado pela CAEC e pela Câmra de Graduação). B. 24 

PAUTA. 1- Avaliação das ações e mudança na sua dinâmica dentro da câmara. Para 25 

agilizar o processo de avaliação, vamos fazer um rodízio entre os membros da câmara 26 

dividindo entre nós as avaliações das ações (ver escala  no anexo III). As ações serão 27 

analisadas uma vez por semana às 3as feiras. Programas e projetos devem ser analisados, mas 28 

só aprovados na própria câmara; só poderemos analisar os projetos que estejam com o papel 29 

assinado pelo chefe de departamento; por isso, antes de analisar temos que contactar a Letícia. 30 

Letícia vai enviar às 6as uma solicitação aos coordenadores lembrando da necessidade de 31 

assinatura do chefe de departamento para que os pedidos não se acumulem na semana anterior 32 

à reunião da câmara. Em caso de dúvidas sobre a análise das ações, deveremos acionar o 33 

Manuel (33854100- voip 8729; manuel.medeiros@unifesp.br; extensao@unifesp.br). Para 34 

termos acesso à plataforma Siex sem a necessidade de estarmos ao lado da Letícia, ela vai 35 

solicitar o cadastramento de todos os membros da Câmara para acesso ao sistema (não foi 36 

possível criar um login geral para a câmara foi preciso enviar o CPF de cada um dos membros 37 

e habilitar). Portanto a análise das ações pode ser feita junto com a Letícia ou remotamente. 38 

Sugerimos que a primeira vez seja feita com a Letícia para que cada um possa se apropriar de 39 
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como funciona o sitema. 2- Circular sobre cadastramento e credenciamento de eventos. 40 

(anexo IV) Segundo a circular, somente ações cadastradas no SIEX podem ser divulgados 41 

pelo setor de eventos. Quando pedirem à Sheila a divulgação de um evento, ela deverá pedir 42 

ao coordenador o número do cadastro. (Andrea Barbosa ficou de passar essa informação à 43 

Carmelita e a Sheila) 3- Certificação de cursos (questão do professor André Machado). Os 44 

certificados de cursos de extensão emitidos pela PROEC (somente cursos cadastrados no siex) 45 

serão entregues aos cursistas e professores pela Letícia de segunda a sexta-feria das 13h às 46 

18h. Qualquer dúvida passar o e-mail dela. 4- Fluxo para agendamento e realização de 47 

eventos (anexo V). Ver anexo. O documento será levado à reunião com a diretoria que será 48 

realizada no dia 18/10 no sentido de tentar facilitar o fluxo. 5- Apresentação do consolidado 49 

das propostas para alteração da página da câmara no site. Ver anexo. O documento será 50 

levado à reunião com a diretoria que será realizada no dia 18/10 para tentar modificar a página 51 

no sentido de torná-la mais amigável. 5) Análise para aprovação dos projetos, cursos e 52 

eventos submetidos no sistema SIEX – foram aprovadas as ações: 14022, 14013, 14011, 53 

14004, 14003 e 13994. Foram solicitadas adequações as ações: 14018, 13998, 13976, 13975, 54 

13962, 13914 e 13866. Nada mais havendo a tratar a reunião encerrou-se às 14h00 e a 55 

presente Ata foi lavrada pela Profa. Dra. Andrea Barbosa em dezoito de outubro de dois 56 

mil e dezessete. 57 
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