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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 1 
Ao vigésimo quinto dia de agosto de 2020, às dez horas, reuniram-se via 2 
videoconferência os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola 3 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, por meio do aplicativo Google Meet. 4 
Estavam presentes as Profs. Dras. Rosângela Dantas de Oliveira 5 
(Coordenadora/Departamento de Letras),  Edilene Teresinha  Toledo (Vice-6 
coordenadora/Departamento de História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de 7 
Educação), Carolin Overhoff Ferreira (Departamento de História da Arte), Celia 8 
Serrão (Departamento de Educação) e os Professores Drs. Paulo Fernando Tadeu 9 
Ferreira (Departamento de Filosofia) e Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de 10 
Ciências  Sociais). A reunião foi convocada com a seguinte pauta:  Atas; Informes 11 
COEC: PDI;  Avaliação de ações (projetos, programas); Balanço reunião com Pró-12 
reitora de Extensão; Outros. Iniciou-se pela avaliação dos projetos que constavam 13 
na plataforma SIEX.  Foram analisados os cadastros das seguintes ações: PROEC 14 
18523 - “Informação Estratégica de Prevenção e Combate ao Covid 19”,    PROEC 15 
18513 - “Ghemat Brasil – Atividades formativas” e PROEC 18474 - “Literatura 16 
Brasileira Contemporânea no Século XXI”. Para todas foram indicados pontos a 17 
serem reformulados, sendo necessária sua readequação. A Profa. Rosângela, por 18 
estar no plantão de avaliação da semana, ficou encarregada de redigir os pareceres. 19 
Em seguida comentou que a ata referente à reunião do dia cinco de agosto com a 20 
Profa. Raiane será apresentada para aprovação na reunião da Câmara de Extensão 21 
e Cultura a ser realizada em 22 de setembro de 2020. Passando ao ponto de pauta 22 
referente aos informes do Coec, abordou o Plano de Desenvolvimento 23 
Institucional – PDI. A professora Rosângela informou que os membros natos dos 24 
Conselhos Centrais foram chamados a contribuir com a elaboração do PDI atuando 25 
como representantes de categorias ou colegiados. Após deliberação sobre a forma 26 
de encaminhar essa contribuição, tendo em vista o pouco tempo disponível para 27 
tanto, ficou acordado que até o dia 01/09 os membros da CAEC elaborariam 28 
coletivamente propostas, as quais seriam divulgadas em seguida para os 29 
departamentos para eventuais sugestões, estipulando-se para isso a data limite de 30 
04/09, posto que em 05/09 encerra-se o prazo para o preenchimento para os 31 
integrantes do COEC. Balanço referente à reunião com a Pró-reitora Raiane. Os 32 
membros da CAEC comentaram que a reunião  acontecida em 05 de agosto entre a 33 
Câmara de Extensão e Cultura de Guarulhos e a Pró-reitora Raiane trouxe um 34 
ganho grande sobre o funcionamento das principais atividades da Proec.   O 35 
professor Paulo Fernando Tadeu abordou a questão sobre a Curricularização, 36 
ponderando as diferenças de aplicação de critérios entre outras instituições e a 37 
Unifesp. A professora Rosângela comentou que como se trata de um algo ainda em 38 
fase de implementação, ainda é passível de modificações. A professora Edilene, 39 
como representante do campus na Comissão de Curricularização, comprometeu-se 40 
a informar a data da reunião desta Comissão assim que ela for convocada para que 41 
possa levar para debate tanto as ponderações levantada pelo professor Paulo 42 
Fernando como outras que surgirem. Página da CAEC de Guarulhos. A Professora 43 
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Rosângela sinalizou sobre a necessidade das atualizações da página da CAEC em 44 
Guarulhos. Algumas informações se perderam com a elaboração da nova página 45 
construída pelo Departamento de Comunicação Institucional.  Solicitou a 46 
colaboração de alguém para se ocupar dessa tarefa, o que ficou acordado que seria 47 
comunicado posteriormente à reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 48 
encerrada e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 49 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Lourival Machado Soares 50 
lavrei essa ata. 51 


