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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 1 
Ao vigésimo sétimo dia de outubro de 2020, às treze horas, reuniu-se através de 2 
videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola de 3 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Guarulhos, por meio do aplicativo Google Meet. 4 
Estavam presentes as Professoras Doutoras Rosângela Dantas de Oliveira (Coordenadora/ 5 
Departamento de Letras), Edilene Teresinha  Toledo (Vice-coordenadora/ Departamento de 6 
História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de Educação), Celia Serrão (Departamento 7 
de Educação), Carolin Overhoff Ferreira (Departamento de História da Arte) e os 8 
Professores Doutores Paulo Fernando Tadeu Ferreira (Departamento de Filosofia) e 9 
Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de Ciências  Sociais). A reunião foi convocada com 10 
os seguintes informes referentes à reunião acontecida em 08 de outubro de 2020 entre as 11 
Caec’s e a Proec: I Informe - Fórum de Cultura – A professora Rosângela iniciou a reunião 12 
falando de sua participação na reunião no Fórum de Cultura, mencionando a abertura do 13 
evento com a fala da Pró Reitora professora Raiane e do Pró Reitor adjunto professor 14 
Magnus Regius, e também com a fala da Coordenadora de Cultura professora Andreia dos 15 
Santos. Na abertura esteve presentes os coordenadores palestrantes convidados das 16 
Universidades Federais de Uberlândia e Cariri apresentando seus trabalhos voltados a 17 
questão da cultura. A Professora Rosângela comentou que a reunião se tornaria pública, e 18 
que dependia de algumas formalidades legais para a liberação da gravação, recomendando 19 
a todos que acessem o conteúdo das gravações levando em conta a importância do 20 
material. Na parte da tarde teve a formação de grupos de trabalhos orientados por cinco 21 
temas apontadas pela comunidade. II informe - Divulgação da feira de profissões da 22 
Unifesp - Conforme a professora informou, foi um evento bastante produtivo com muita 23 
participação, e importante pelo caráter inclusivo, ideia que surgiu a partir dos cursinhos 24 
populares para dar visibilidade aos cursos da Unifesp. III informe - Encontros para 25 
Apresentação dos Produtos dos Observatórios Institucionais – No dia 13 de novembro 26 
de 2020 serão apresentados e divulgados pela professora Rosângela na próxima reunião da 27 
congregação os dados levantados a pedido do professor Humberto do departamento de 28 
Ciências Sociais. IV Informe - Ligas Acadêmicas – Nos cursos de medicina tem as ligas 29 
que atuam de forma independente da Unifesp, que de certa forma é tradição na instituição, 30 
estruturadas com coordenações, reuniões e avaliações dos trabalhos realizados para a 31 
comunidade. Para que estas Ligas sejam institucionalizadas conforme normatizações 32 
instituídas, é necessário que exista um projeto de extensão em que haja a supervisão de um 33 
docente. V Informe - Comitê do Programa de Difusão Cultural e Científica – Professor 34 
Michel do departamento da História da Arte indicado como suplente. VI Informe - 35 
Credenciamento de Atividades de Extensão e Cultura multicampi – Orientação sobre as 36 
Ações multicampi, ou seja, mesmo que as ações envolvam docentes e discentes de outros 37 
campi, se não for ação que se estendam a toda Universidade, a Câmara do proponente é 38 
que recebe o credenciamento. VII Informe - Coordenação de Eventos e cursos por 39 
discentes – Há um problema na nomenclatura do SIEX que impede que discentes preencha 40 
o sistema, uma vez que, quem inicia o cadastro é que aparece como coordenador e 41 
responsável do curso, contrariando que o coordenador do curso, só pode ser o docente. 42 
Assim, após os devidos ajustes no sistema os discentes poderão iniciar o cadastramento, 43 
enquanto não for resolvida a questão, continua a orientação de docentes darem início ao 44 
processo conforme uniformização do entendimento do Art. 24 da resolução 180. VIII 45 
Informe -  Relatório de recredenciamento Programa e Projetos de Extensão 2020 – 46 
Para o final de novembro. Inscrições de Ações de Extensão versus Formulário do 47 
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Google – O procedimento para preenchimento de inscrições na área restrita do Siex, é feito 48 
após solicitação à Proec da abertura do sistema, lançando cada informação de forma 49 
individual, não havendo possibilidade de transferência dos dados do formulário para o 50 
sistema. IX Informe - Cursos Online na Modalidade Assíncrona, sem Calendário de 51 
Aulas – Alguns cursos disponibilizam aulas gravadas e os cursistas fazem de acordo com 52 
suas disponibilidades. As avaliações são disponibilizadas também para realizações nos 53 
horários que o aluno desejar. Cabe ao aluno cumprir as atividades em um prazo fixo, de 54 
maneira livre. São cursos cadastrados neste molde de plano de ensino com o controle e 55 
acompanhamento dos professores, não havendo restrições contra o modelo de ensino. O 56 
professor Paulo Fernando, departamento de Filosofia levanta dúvida a respeito do modal do 57 
curso, uma vez que possui curso no mesmo formato, e pensando cadastrar como curso de 58 
extensão, sugere o horário para realização das atividades. As dúvidas seguirão para 59 
discussão na Proec. X informe - Resolução para Cursos que Demandam Matrícula – 60 
Está em curso, conforme a professora Rosângela informou, a discussão na Coec sobre a 61 
questão da matrícula nos cursos de idiomas para imigrantes, refugiados e alunos que vêm 62 
em programas de cooperação, em que os participantes têm que comprovar o vínculo com a 63 
instituição para efeito legal de permanência no país. Após longa discussão no Consu e 64 
Proec, desenvolveu-se um procedimento para esta situação criando uma matrícula 65 
temporária para este fim.  XI Informe - Comitê de Ética e Projetos – Orientação aos 66 
proponentes, para quando se tratar de projetos que envolvam coletas de dados de pessoas, 67 
e cujo os dados, posteriormente sejam publicizados em formas de artigos ou outros meios, 68 
revelando dados pessoais, sejam submetido ao Comitê de Ética concluído com o termo de 69 
consentimento livre, e também quando as Caec’s aprovarem projetos com estas 70 
características, em seus pareceres ressaltar a necessidade do participante preencher o 71 
termo de consentimento para eventual publicação. XII Informe - Volta as atividades 72 
presenciais -  Não há previsão, mantendo as medidas necessárias de distanciamento e 73 
prevenções de contatos com as ferramentas de EPI. XIII Informe - Curricularização – 74 
Conforme a professora Edilene Teresinha informou, sobre a questão de envio da 75 
Curricularização, especialmente em se tratando da confirmação do prolongamento do prazo, 76 
o prazo para concluir o processo é de  até o final de 2022 para as turmas que iniciarão em 77 
2023, todavia os planos pedagógicos, incluindo a curricularização da extensão, terão que 78 
ser enviados para a Pró Reitoria de graduação até junho de 2022, para ser aprovado até 79 
outubro de 2022, e que passe valer a partir de 2023, ressaltando o ganho de 1 ano em 80 
virtude da pandemia. XIV Informe - Comissão de Curricularização – As questões 81 
demandadas sobre a Curricularização de Extensão, Atividades Complementares, 82 
Componentes curriculares, não tem nada definido de oficial, apesar das mudanças de rumo. 83 
A professora Edilene Teresinha informa que haverá, em novembro, uma reunião 84 
extraordinária para definir os resultados das deliberações, e respondendo à pergunta do 85 
professor Paulo Fernando do departamento de filosofia sobre o documento com as normas 86 
e regras regulamentando a curricularização, esclarece que, após a reunião extraordinária de 87 
novembro, provavelmente o documento definindo as diretrizes estará pronto. XV Informe -  88 
Coec – Ferramenta chamada StreamYard desenvolvida para transmissão de eventos: 89 
Ferramenta adquirida pela Proec, com licença de um ano. É uma aplicação web definida 90 
como estúdio de transmissão ao vivo, amplia o alcance do curso/ evento, representando um 91 
ganho na qualidade das transmissões. Demais informações, e os links dos tutoriais de 92 
acessos e operacionalização se encontra na pagina da Proec. XVI Informe - Congresso 93 
brasileiro de extensão UFMG – A professora Rosângela informou sobre a inscrição para 94 



 

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - EFLCH 

 

 
 

Estrada do Caminho Velho, 333 – Bairro dos Pimentas – Guarulhos – SP 
CEP: 07252-312 – Telefone: 5576-4848 – Ramal 6008 

extensaoeflch@unifesp.br 
  3  
 

o Congresso brasileiro de Extensão, que Inicialmente, a 9ª edição aconteceria 95 
presencialmente de 15 a 17 de julho de 2020, em Belo Horizonte, no campus 96 
Pampulha da UFMG. Em virtude do atual cenário de pandemia da COVID-19, a 97 
comissão organizadora optou pelo adiamento para os dias 10 e 11 de março de 98 
2021, em um novo formato, integralmente virtual e gratuito. Congresso nacional que 99 
será realizado na UFMG no ano de 2021. XVII – Pauta - Avaliação de ações (Projetos e 100 
Programas): Ação 1898 - Para um estudo de colonial das artes no Brasil; Ação 18795 - 101 
Dicionário Histórico dos Nomes das Ruas de Guarulhos. XVIII Pauta dea provação da Ata - 102 
A reunião finalizou com a aprovação da Ata referente à reunião ordinária de 22 de setembro 103 
de 2020 - CAEC. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival 104 
Machado Soares lavrei essa ata. 105 


