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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO1 

No dia quinze de outubro 2 

Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da 3 

Humanas. Estavam presentes4 

de Letras), Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (Vice5 

Carolin Overhoff Ferreira 6 

(Filosofia), Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro (Ciências Sociais)7 

(História). Durante a reunião,8 

iniciou com o informe sobre o 9 

minuta do Observatório foi alterado conforme indicado na Congregação do mês 10 

setembro/2019, tornando a minuta mais esclarecedora. A Profa. Rosângela acrescentou que os 11 

observatórios devem ser arti12 

que ocorreu entre as CAEC’s e PROEC foram revelados novos dados sobre o tema13 

Rosângela informou também que 14 

Convidada Regina Reis, Prof. Iuri Cavlak, Pr15 

Elson Tavares e Direção Acadêmica16 

haverá uma reunião com todos os interessados para dar transparência ao processo. A 17 

Coordenadora da CAEC informou que, segunda a Pró18 

Raiane, o financiamento para os observatórios viria do Ministério Público, porém, estes já 19 

devem estar em funcionamento. Para a implementação do projeto serão usados recursos 20 

obtidos através de emenda parlamentar. Profa. Rosângela ressaltou que o prazo para inscrição 21 

dos observatórios vai até o dia 06 de novembro. Esclareceu também, que para o Meta 22 

Observatório serão selecionados três bolsistas com carga horária de 20 horas semanais23 

distribuídos da seguinte forma: 024 

segundo informe foi referente ao 25 

R$ 3.000,00 para cada Campus.26 

se inscrever técnicos administrativos e professores. 27 

houve uma mudança no cadastro de eventos no SIEX. 28 

CAEC havia encaminhado sugestões para melhorar os sistemas, dentro do29 

Superintendência de T.I., sendo que a PROEC está analisando as possibilidades. Atualmente 30 

foram realizadas algumas mudanças no SIEX: o sistema permite alterar a equipe do evento em 31 

até 30 dias da data do cadastro, os certificados de coordenação p32 

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - EFLCH 

 

 

1 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO

outubro de 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. Marcos Cezar de Freitas (Vice-Coordenador/Pedagogia

 (História da Arte), Prof. Dr. Paulo Ferna

Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro (Ciências Sociais) e Edilene Teresinha Toledo

Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir: A. INFORMES

sobre o Observatório. O Prof. Marcos Cezar informou

minuta do Observatório foi alterado conforme indicado na Congregação do mês 

setembro/2019, tornando a minuta mais esclarecedora. A Profa. Rosângela acrescentou que os 

observatórios devem ser articulados em conjunto com a Direção Acadêmica e que na reunião 

que ocorreu entre as CAEC’s e PROEC foram revelados novos dados sobre o tema

Rosângela informou também que haverá uma reunião dia 16/10 com a participação da Profa. 

s, Prof. Iuri Cavlak, Profa. Joana Rodrigues, o Técnico Administrativo 

Elson Tavares e Direção Acadêmica para tratar deste assunto, na semana seguinte (dia 22/10) 

haverá uma reunião com todos os interessados para dar transparência ao processo. A 

ra da CAEC informou que, segunda a Pró-Reitora de Extensão e Cultura Profa. 

Raiane, o financiamento para os observatórios viria do Ministério Público, porém, estes já 

devem estar em funcionamento. Para a implementação do projeto serão usados recursos 

os através de emenda parlamentar. Profa. Rosângela ressaltou que o prazo para inscrição 

dos observatórios vai até o dia 06 de novembro. Esclareceu também, que para o Meta 

Observatório serão selecionados três bolsistas com carga horária de 20 horas semanais

distribuídos da seguinte forma: 01graduando, 01graduado e 01membro da comunidade

segundo informe foi referente ao Edital de Revitalização. Foi esclarecido que será destinad

R$ 3.000,00 para cada Campus. O prazo para inscrição vai até o dia 10 de dezem

se inscrever técnicos administrativos e professores.  No terceiro informe foi explicado que 

mudança no cadastro de eventos no SIEX. A Profa. Rosângela

CAEC havia encaminhado sugestões para melhorar os sistemas, dentro do

dência de T.I., sendo que a PROEC está analisando as possibilidades. Atualmente 

foram realizadas algumas mudanças no SIEX: o sistema permite alterar a equipe do evento em 

até 30 dias da data do cadastro, os certificados de coordenação passaram a ser emitidos online 

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 

/Pedagogia), Profa. Dra. 

), Prof. Dr. Paulo Fernando Tadeu Ferreira 

Edilene Teresinha Toledo 

A. INFORMES.A reunião 

informou que o texto da 

minuta do Observatório foi alterado conforme indicado na Congregação do mês de 

setembro/2019, tornando a minuta mais esclarecedora. A Profa. Rosângela acrescentou que os 

culados em conjunto com a Direção Acadêmica e que na reunião 

que ocorreu entre as CAEC’s e PROEC foram revelados novos dados sobre o tema. A Profa. 

haverá uma reunião dia 16/10 com a participação da Profa. 

fa. Joana Rodrigues, o Técnico Administrativo 

para tratar deste assunto, na semana seguinte (dia 22/10) 

haverá uma reunião com todos os interessados para dar transparência ao processo. A 

Reitora de Extensão e Cultura Profa. 

Raiane, o financiamento para os observatórios viria do Ministério Público, porém, estes já 

devem estar em funcionamento. Para a implementação do projeto serão usados recursos 

os através de emenda parlamentar. Profa. Rosângela ressaltou que o prazo para inscrição 

dos observatórios vai até o dia 06 de novembro. Esclareceu também, que para o Meta 

Observatório serão selecionados três bolsistas com carga horária de 20 horas semanais 

graduando, 01graduado e 01membro da comunidade. O 

Foi esclarecido que será destinado 

é o dia 10 de dezembro, podendo 

No terceiro informe foi explicado que 

A Profa. Rosângela contou que a 

CAEC havia encaminhado sugestões para melhorar os sistemas, dentro dos limites 

dência de T.I., sendo que a PROEC está analisando as possibilidades. Atualmente 

foram realizadas algumas mudanças no SIEX: o sistema permite alterar a equipe do evento em 

assaram a ser emitidos online 
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e há a possiblidade de atrelar o palestrante à palestra proferida. A reunião prosseguiu com o 33 

último informe que tratou dos 34 

gerasse indicadores das atividades cadastra35 

Campos está verificando as informações necessárias para que o T.I. possa operacionalizar a 36 

demanda. Passou-se então para os pontos de pauta. 37 

Edilene Toledo como representante38 

Mostra sua Arte. Profa. Ros39 

Congregação que ocorreu no dia 07 de outubro. 40 

programas. Foram homologadas as ações avaliadas no mês de 41 

16527, 16958, 16961,16963, 16924, 16975, 16709, 16964, 16982, 16986, 16995, 17000, 42 

17011, 17026, 17042 e 17050. 43 

unanimidade. 4) Avaliação Projeto do Observatório. 44 

oObservatório de Educação: violência, inclusão e direitos humanos.45 

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei es46 
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e há a possiblidade de atrelar o palestrante à palestra proferida. A reunião prosseguiu com o 

último informe que tratou dos indicadores. Foi informado que a PROEC gostaria que o SIEX 

gerasse indicadores das atividades cadastradas, a Profa. Denise do Campus de São José dos 

Campos está verificando as informações necessárias para que o T.I. possa operacionalizar a 

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

Edilene Toledo como representante do Departamento de História na CAEC. 

Profa. Rosângela esclareceu que essa indicação foi homologada na 

Congregação que ocorreu no dia 07 de outubro. 2) Aprovação de eventos, projetos e 

Foram homologadas as ações avaliadas no mês de outubro

16527, 16958, 16961,16963, 16924, 16975, 16709, 16964, 16982, 16986, 16995, 17000, 

17011, 17026, 17042 e 17050. 3) Aprovação da ata do mês de maio. 

iação Projeto do Observatório. Foi avaliado

Observatório de Educação: violência, inclusão e direitos humanos.

havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei esta ata.

e há a possiblidade de atrelar o palestrante à palestra proferida. A reunião prosseguiu com o 

Foi informado que a PROEC gostaria que o SIEX 

das, a Profa. Denise do Campus de São José dos 

Campos está verificando as informações necessárias para que o T.I. possa operacionalizar a 

Homologação da Profa. 

do Departamento de História na CAEC. Unifesp 

esclareceu que essa indicação foi homologada na 

2) Aprovação de eventos, projetos e 

outubro: 16925,16934,16815, 

16527, 16958, 16961,16963, 16924, 16975, 16709, 16964, 16982, 16986, 16995, 17000, 

Aprovação da ata do mês de maio. Aprovada por 

Foi avaliado e aprovado 

Observatório de Educação: violência, inclusão e direitos humanos.Nada mais 

a ata. 


