
 

Universidade Federal de São Paulo
Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO1 

No dia dezenove de novembro2 

Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da 3 

Humanas. Estavam presentes4 

de Letras), Prof. Dr. Paulo Ferna5 

Ribeiro (Ciências Sociais) e 6 

dos assuntos a seguir: A. INFORMES7 

COEC de 14/11/2019. Profa. Rosângela dissertou sobre a a8 

cadastramento/avaliação de projetos e 9 

o prazo de resposta até 10 de dezembro10 

extensão tendo três objetivos11 

relatório do projeto. O segundo informe foi referente aos 12 

no Campus Guarulhos, foram avaliados 5 projetos. Considerando todos os Campus 13 

inscritos 12 projetos sendo que há 7 vagas para o edital de fomento, contudo, a PROEC 14 

indicou que futuramente serão abertos novos editais. Referente ao Meta Observatório15 

esclarecido que todos receberão um computador e contarão com o auxílio de dois bolsistas 16 

sendo um da comunidade e outro aluno da graduação. Foi 17 

foi indicado como coordenador18 

do Festival de Direitos Humanos19 

o festival e convidou a Profa. Rosângela para representar a CAEC no evento com20 

maneira de interlocução com a comunidade. O evento ocorrerá no sábado dia 23 de novembro21 

No último informe a Profa. Rosângela comentou sobre a 22 

Unifesp que acontecerá no Sesc da Vila Mariana no dia 18 de dezembro e contará 23 

participação do cantor Chico 24 

Aprovação da ata do mês de outubro. 25 

cadastro de eventos. Profa. Rosângela esclareceu 26 

formulário de cadastro de extensão. Foi definido que os avaliadores da Câmara preencherão 27 

uma planilha online com os números das aç28 

feiras, o Sr. Lourival preencherá as informações restantes como título da ação, nome do 29 

proponente, departamento e tipo de ação. 330 

Foi aprovada a ação 17214. Foram solicitadas readequações nas ações 16531, 17205 e 171531 

Projeto Pimentas de Ouro. Foram 32 
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO

novembrode dois mil e dezenove, às 11h00, na sala 

se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas. Estavam presentesa Profa. Dra. Rosângela Dantas (Coordenadora / Departamento 

Prof. Dr. Paulo Fernando Tadeu Ferreira (Filosofia), Prof. Dr. Rodrigo Barbosa 

e Edilene Teresinha Toledo (História). Durante a reunião,

A. INFORMES.O encontro iniciou com o informe

. Profa. Rosângela dissertou sobre a a

cadastramento/avaliação de projetos e programas: será enviado um link do Google Forms

até 10 de dezembro. As perguntas serão baseadas nos

rês objetivos: recadastramento do projeto, relatório de atividades do bolsista, 

egundo informe foi referente aos Observatórios. 

no Campus Guarulhos, foram avaliados 5 projetos. Considerando todos os Campus 

inscritos 12 projetos sendo que há 7 vagas para o edital de fomento, contudo, a PROEC 

turamente serão abertos novos editais. Referente ao Meta Observatório

todos receberão um computador e contarão com o auxílio de dois bolsistas 

sendo um da comunidade e outro aluno da graduação. Foi anunciado que o Prof. Iuri Cavlak 

indicado como coordenador pró tempore do Meta Observatório.  O terceiro 

Festival de Direitos Humanos. Foi informado que a Profa. Erica Garrutti está organizando 

e convidou a Profa. Rosângela para representar a CAEC no evento com

maneira de interlocução com a comunidade. O evento ocorrerá no sábado dia 23 de novembro

No último informe a Profa. Rosângela comentou sobre a Comemoração dos 25 anos da 

que acontecerá no Sesc da Vila Mariana no dia 18 de dezembro e contará 

participação do cantor Chico César. Passou-se então para os pontos de pauta. 

Aprovação da ata do mês de outubro. Aprovado por unanimidade. 

Profa. Rosângela esclareceu que não é mais necessária a assin

formulário de cadastro de extensão. Foi definido que os avaliadores da Câmara preencherão 

uma planilha online com os números das ações avaliadas semanalmente na qual, nas

o Sr. Lourival preencherá as informações restantes como título da ação, nome do 

proponente, departamento e tipo de ação. 3) Aprovação de eventos, projetos e programas. 

Foi aprovada a ação 17214. Foram solicitadas readequações nas ações 16531, 17205 e 1715

Projeto Pimentas de Ouro. Foram homologadas as ações avaliadas no mês de 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 

na sala da 105, no campus 

Escola da Filosofia, Letras e Ciências 

a Profa. Dra. Rosângela Dantas (Coordenadora / Departamento 

Prof. Dr. Rodrigo Barbosa 

Durante a reunião, tratou-se 

iniciou com o informe sobre a reunião do 

. Profa. Rosângela dissertou sobre a alteração no 

ink do Google Forms com 

das nos  indicadores de 

rio de atividades do bolsista, 

Observatórios. Foi informado que, 

no Campus Guarulhos, foram avaliados 5 projetos. Considerando todos os Campus foram 

inscritos 12 projetos sendo que há 7 vagas para o edital de fomento, contudo, a PROEC 

turamente serão abertos novos editais. Referente ao Meta Observatório foi 

todos receberão um computador e contarão com o auxílio de dois bolsistas 

que o Prof. Iuri Cavlak 

do Meta Observatório.  O terceiro informetratou 

. Foi informado que a Profa. Erica Garrutti está organizando 

e convidou a Profa. Rosângela para representar a CAEC no evento como uma 

maneira de interlocução com a comunidade. O evento ocorrerá no sábado dia 23 de novembro. 

Comemoração dos 25 anos da 

que acontecerá no Sesc da Vila Mariana no dia 18 de dezembro e contará com a 

se então para os pontos de pauta. B) PAUTA. 1) 

Aprovado por unanimidade. 2) Alteração no 

que não é mais necessária a assinatura do 

formulário de cadastro de extensão. Foi definido que os avaliadores da Câmara preencherão 

ões avaliadas semanalmente na qual, nas quintas 

o Sr. Lourival preencherá as informações restantes como título da ação, nome do 

) Aprovação de eventos, projetos e programas. 

Foi aprovada a ação 17214. Foram solicitadas readequações nas ações 16531, 17205 e 17154 – 

homologadas as ações avaliadas no mês de novembro: 

Familia
Nota
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17185, 17184, 17193, 17194, 17158; 17187 e 17159. 33 

Profa. Rosângela informou que a Coordenadoria de Cultura da PROEC solicitou que CA34 

avalie o Plano de Cultura e emita um parecer até o dia 19 de dezembro. Foi definido que esta 35 

tarefa será realizada em conjunto, pelos membros da Câmara, através d36 

Drive. 5) Resolução sobre Cursos e Eventos37 

cursos e eventos entrou na pauta do 38 

conselheiros terem pedido mais tempo por se tratar de um assunto complexo. 39 

pedido que a resolução seja encaminhada aos departamentos. 40 

Mostra Sua Arte. Foi apresentado 41 

discussão sobre os resultados foi definido que a CAEC irá emitir uma nota considerando a 42 

avaliação de maneira global apontando as questões mais sensíveis.43 

extensão. Profa. Rosângela explicou a origem do LIFE destacando que há poucas atividades 44 

realizadas nesta sala (nº 316). Foi sugerida a ideia de vincular o LIFE à extensão para que o 45 

uso da sala seja otimizado, sendo solicitado qu46 

posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes 47 

lavrei esta ata. 48 
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17185, 17184, 17193, 17194, 17158; 17187 e 17159. 4) Avaliação sobre Plano de Cultura

Profa. Rosângela informou que a Coordenadoria de Cultura da PROEC solicitou que CA

avalie o Plano de Cultura e emita um parecer até o dia 19 de dezembro. Foi definido que esta 

tarefa será realizada em conjunto, pelos membros da Câmara, através d

5) Resolução sobre Cursos e Eventos. Profa. Rosângela informou q

os entrou na pauta do CONSU, porém não foi votado 

conselheiros terem pedido mais tempo por se tratar de um assunto complexo. 

pedido que a resolução seja encaminhada aos departamentos. 6) Avaliaç

Foi apresentado um gráfico com as avaliações do Projeto. Após breve 

discussão sobre os resultados foi definido que a CAEC irá emitir uma nota considerando a 

avaliação de maneira global apontando as questões mais sensíveis. 7) Proposta para sala de 

Profa. Rosângela explicou a origem do LIFE destacando que há poucas atividades 

realizadas nesta sala (nº 316). Foi sugerida a ideia de vincular o LIFE à extensão para que o 

uso da sala seja otimizado, sendo solicitado que os membros avaliem a situação e retornem 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes 

4) Avaliação sobre Plano de Cultura. 

Profa. Rosângela informou que a Coordenadoria de Cultura da PROEC solicitou que CAEC 

avalie o Plano de Cultura e emita um parecer até o dia 19 de dezembro. Foi definido que esta 

tarefa será realizada em conjunto, pelos membros da Câmara, através de arquivo do google 

Profa. Rosângela informou que a resolução de 

porém não foi votado em virtude de os 

conselheiros terem pedido mais tempo por se tratar de um assunto complexo. Por fim, foi 

6) Avaliação UMA – Unifesp 

gráfico com as avaliações do Projeto. Após breve 

discussão sobre os resultados foi definido que a CAEC irá emitir uma nota considerando a 

7) Proposta para sala de 

Profa. Rosângela explicou a origem do LIFE destacando que há poucas atividades 

realizadas nesta sala (nº 316). Foi sugerida a ideia de vincular o LIFE à extensão para que o 

e os membros avaliem a situação e retornem 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes 




