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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFL CH 1 
No dia vinte e um de maio de dois mil e dezenove, às 11h00, na sala da 105, no campus 2 
Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências 3 
Humanas. Estavam presentes Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (Pedagogia e Vice-4 
Coordenador), Profa. Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni (História da Arte), Prof. Dr. Paulo 5 
Fernando Tadeu Ferreira (Filosofia), Profa. Dra. Márcia Valéria Martinez de Aguiar (Suplente 6 
do Departamento de Letras) e Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro (Ciências Sociais). Durante a 7 
reunião, tratou-se dos assuntos a seguir: A. INFORMES .  1) Participação da CAEC no 8 
Fórum de Licenciatura sobre Curricularização. Prof. Dr. Marcos Cezar relatou que o 9 
Fórum foi proveitoso com a participação de muitos alunos, informou ainda que em 2017 foi 10 
criada uma Comissão para Curricularização cuja meta é de que até 2021 10% das disciplinas 11 
sejam curricularizadas. Esta comissão foi reestruturada de modo a atender a normativa que 12 
possibilita aos alunos fazerem disciplinas curricularizadas em outras instituições. Com esta 13 
mudança a discussão será retomada na reitoria. Finalizou solicitando que estas informações 14 
sejam levadas aos departamentos. 2) Solicitação da revista Entreteses. O Departamento de 15 
Comunicação da Unifesp está selecionando os projetos e programas de extensão mais 16 
relevantes de cada campus, para que sejam contemplados na próxima revista Entreteses, 17 
edição comemorativa dos 25 anos da instituição e solicitou à CAEC a indicação de três 18 
projetos e três programas para compor a edição. No campus Guarulhos foram indicados os 19 
seguintes programas/projetos: Educação Matemática em Atividade, Pimentas em Cantadas, 20 
Pimentas nos olhos e Grupo de Estudos e Práticas Artísticas da Cia do Caminho Velho.  3) 21 
Fórum de Reitores da Extensão do Sudeste. A Unifesp foi representada pela Profa. Dra. 22 
Denise Stringhini da CAEC de São José dos Campos que encaminhará o informe. Prof. 23 
Marcos Cezar aproveitou para relatar que por conta do projeto “Pimentas de Ouro” que 24 
acontece no condomínio próximo a universidade com vindas para atividades específicas no 25 
Campus, o projeto “Cine Pimentas” foi aprovado no âmbito institucional.  Informou ainda que 26 
a PROEC liberou acesso ao Georreferenciamento das ações de extensão da Unifesp que se 27 
trata de um link que mostra no mapa a localização das atividades desenvolvidas. PAUTA: 1. 28 
Aprovação das atas de março e abril/2019. A ata de março foi aprovada por unanimidade. 29 
Na ata de abril foi complementado, na linha 35, o nome da sigla “GTI” que se trata do Grupo 30 
de Trabalho sobre Políticas de Inovação. Após a alteração a ata foi aprovada por unanimidade. 31 
2) Aprovação de Eventos, Programas e Projetos.  Foram aprovadas as ações 16134, 16146, 32 
16166 e 16165. 3) Organização e registro das atividades da CAEC. Foi definido que a 33 
CAEC enviará uma circular aos departamentos sobre o registro das atividades de extensão e a 34 
importância de fazê-lo. Foi aprovada a indicação do Prof. Marcos Cezar como representante 35 
da CAEC no Grupo de Trabalho sobre Políticas de Inovação – GT.  Prof. Rodrigo lembrou 36 
que a Programação do V Congresso Acadêmico e VI Colóquio Humanidades estará pronta até 37 
o dia 23 de maio. Até esta data, quem tiver interesse, poderá se inscrever para compor as 38 
mesas do Congresso.  Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia 39 
Arantes lavrei essa ata. 40 


