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        ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 1 
Ao vigésimo segundo dia do mês de setembro de 2020, às dez horas, reuniram-2 
se através de videoconferência os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura 3 
(Caec) da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, por meio 4 
do aplicativo Google Meet. Estavam presentes as Professoras Doutoras 5 
Rosângela Dantas de Oliveira (Coordenadora - Departamento de Letras), Edilene 6 
Teresinha  Toledo (Vice-coordenadora - Departamento de História), Maria Cecília 7 
Sanches (Departamento de Educação), Carolin Overhoff Ferreira (Departamento 8 
de História da Arte) e os Professores Doutores Paulo Fernando Tadeu Ferreira 9 
(Departamento de Filosofia) e Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de 10 
Ciências  Sociais). A reunião foi convocada com a seguinte pauta: Informes do 11 
Conselho de Extensão e Cultura (COEC): PPI; Fórum de Cultura e a seguinte 12 
pauta: Item 1: aprovação da ata de setembro;  Item 2: Observatório da 13 
Democracia e dos Direitos; Item 3: Comitê de retorno às atividades presenciais; 14 
Item 4: Participação no PDI; Item 5: GESCON; Item 6: Curricularização e Item 7: 15 
Avaliação de ações (Projetos e Programas).   A reunião iniciou com a aprovação 16 
da ata referente à reunião ordinária de 25 de agosto de 2020.  Passando aos 17 
informes sobre o COEC ocorrido em 17 de setembro, a professora Rosângela 18 
informou que o PPI entrou na fase final de votação e abordou como participar da 19 
votação das propostas: O PPI possui 45 temas e os participantes têm uma 20 
pontuação de cem pontos para ser distribuídos entre as escolhas, informando 21 
ainda que, para participar na votação, basta ter uma matrícula ativa na Unifesp e 22 
acessar a Intranet, ressaltando o pedido de participação massiva, bem como sua 23 
divulgação. Passando para o seguinte informe do COEC, o Fórum de Cultura: 24 
a reelaboração do próximo Plano de Cultura está sendo sistematizada e pensada 25 
nos moldes de um fórum, que acontecerá no próximo dia 20 de outubro com uma 26 
apresentação inicial na parte da manhã, com participação de dois coordenadores 27 
da área de cultura de outras instituições federais, e na parte da tarde, discussão 28 
dos temas do Plano nos grupos de trabalho finalizando com a sistematização das 29 
discussões. 2º item da pauta: Observatório da Democracia e dos Direitos. A 30 
Profa. Rosângela informou que por questões de prazo, o processo de 31 
credenciamento foi realizado ad referendum por ela e pelo Prof. Paulo, quem 32 
elaborou o parecer avaliativo. Todos os itens do cadastro estavam adequados e 33 
ele foi aprovado. Os presentes referendaram a avaliação. A Profa. comunicou que 34 
o projeto foi aprovado no COEC.      3º item da pauta: Comitê de retorno das 35 
atividades presenciais.  A representação da Câmara de Extensão e Cultura 36 
ficou à cargo da professora Maria Cecília Sanches, como  titular, e da professora 37 
Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira, como suplente. Na primeira reunião foi 38 
deliberada a elaboração de um questionário via Google Forms para viabilizar 39 
coleta de informações a respeito do impacto do COVID entre alunos e 40 
funcionários. O formulário será liberado todos os meses durante três dias. A 41 
professora Maria Cecilia relatou sobre a segunda reunião do comitê, que contou 42 
com a participação do médico do NAE, Dr. Henrique Carriço da Silva, quem falou 43 
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sobre os números de óbitos e contaminados em decorrência da pandemia, 44 
informou sobre a vacina, que provavelmente no segundo semestre de 2021 será 45 
implementada, e das principais medidas de prevenção. Conforme a Profa. Maria 46 
Cecília, foi solicitado que cada integrante do Comitê fizesse um levantamento em 47 
seu setor, departamento, colegiado, mapeando as atividades, o nível de contato 48 
existente e as demandas para a consecução do trabalho, para assim buscar o 49 
que é necessário construir para aumentar a segurança e prevenir-se contra 50 
possíveis contágios, em um cenário de volta às atividades presenciais. A 51 
professora Maria Cecília falou sobre a elaboração de um relatório contendo as 52 
demandas das atividades de extensão, mapeando os recursos necessários para a 53 
consecução das mesmas, pedindo de forma colaborativa a sugestão de todos os 54 
colegas. A professora Carolin Overhoff Ferreira propôs uma reflexão sobre as 55 
atividades de extensão desenvolvidas através de videoconferências durante o 56 
período de distanciamento social ressaltando que alcançaram número 57 
significativo de participantes, principalmente levando em conta os números de 58 
vagas oferecidos presencialmente diante das limitações das salas físicas. Os 59 
presentes concordaram com o apontado e salientaram a necessidade de se 60 
pensar como manter essa repercussão na volta às atividades presenciais.   4º 61 
item da pauta: Participação a elaboração do Plano de Desenvolvimento 62 
Institucional - PDI: A professora Rosângela agradeceu a colaboração e 63 
participação de todos nas sugestão de propostas para o preenchimento do 64 
formulário do PDI.  5º item da pauta: GESCON: A seguir a professora Rosângela 65 
apresentou a ferramenta Gescon - Sistema de Apoio à Gestão de Conselhos 66 
Centrais, Conselhos de Campus, Congregações, Comissões, Comitês e Câmaras 67 
da Unifesp, como sistema informatizado de gestão de reuniões e atas da 68 
Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, instituído pela Portaria Reitoria 69 
nº 4708 de 18 de dezembro de 2018. A ferramenta se encontra na Intranet, e 70 
dentre suas funcionalidades, estão incorporadas as seguintes funções: cadastro 71 
de membros dos conselhos gerenciáveis; lançamentos de justificativas das 72 
ausências; consultas dos arquivos discutidos nas ausências; gestão dos períodos 73 
de inícios e final de mandato; convocação automática por e-mail; controle de 74 
frequência dos membros nas reuniões; emissão de declaração. Informou que a 75 
partir de setembro as convocações e as atas serão elaboradas com auxílio da 76 
ferramenta, para serem posteriormente  disponibilizadas na página Transparência 77 
Unifesp. 6º Item: Curricularização. As questões retomadas  a respeito da 78 
curricularização, apontadas pelo professor Paulo Fernando, em discussão no 79 
Departamento de Filosofia, tem o objetivo da ideia da implementação de projetos 80 
e programas na contabilização das horas na curricularização seguindo os pontos 81 
de Resolução do Mec que serão apresentadas na comissão de curricularização 82 
em 29 de setembro. Logo em seguida a professora Edilene Teresinha comentou 83 
sobre o prazo máximo estabelecido pelo Ministério, que inclui a implementação 84 
total da curricularização no plano de cada curso, tendo como prazo final, fim de 85 
2021, orientando que os Departamentos atentem para a data.     7º item:  86 
Avaliação de ações (projetos, programas). Os projetos PROEC 18474 - 87 
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“Literatura Brasileira Contemporânea no Século XXI”, PROEC 18643 - “Literatura 88 
Brasileira Contemporânea no Século XXI” Oficina de Crítica e PROEC 18656 - 89 
“Literatura Brasileira Contemporânea no Século XXI Oficina de Criação” haviam 90 
sido objeto de análise na reunião anterior  sob a forma de um programa. Os 91 
proponentes atenderam à observação de desdobrá-lo em três projetos, porém 92 
foram apontados problemas na elaboração, especialmente nos itens metodologia 93 
e na ementa. Foi acordado que a Profa. Rosângela entraria em contato com os 94 
proponentes para orientar uma nova reelaboração e que, caso fossem sanados 95 
os problemas, aprovaria os projetos fora da data da reunião. Quanto ao projeto 96 
PROEC 18534 - “Juventude sem Máscara”, o colegiado entendeu que também 97 
necessita de reformulação pois da forma como está apresentado se configura 98 
como um projeto de pesquisa e não de extensão. O terceiro projeto a ser 99 
analisado foi o de códio PROEC 18670 - “Podcast - Retomadas: ciências 100 
terranas, tecnopolíticas e fabulações”. Os presente também apontaram vários 101 
itens a serem reelaborados para atender as determinações vigentes. A Profa. 102 
Carolin elaborou os pareceres avaliativos dos dois últimos projetos analisados. 103 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Lourival 104 
Machado Soares lavrei esta ata. 105 


