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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE1 

Ao vigésimo sexto dia de janeiro de 2021, às dez horas, reuniram2 
videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola de 3 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Guarulhos 4 
Google Meet. Estavam presentes as Professoras Doutoras Rosângela Dantas de 5 
Oliveira (Coordenadora/ Departamento de Letras),6 
coordenadora/ Departamento de História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de 7 
Educação), Célia Serrão (Depa8 
(Departamento de História da Arte) e os Professores Doutores Paulo Fernando Tadeu 9 
Ferreira (Departamento de Filosofia) e Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de 10 
Ciências  Sociais). A reunião teve início com11 
em 18 de janeiro de 2021 entre as Caec’s e a Proec. 12 
professora informou que foi relatado na reunião que em 22 dezembro de 2020 a 13 
instituição foi contactada pelo MEC com a notícia 14 
disponível para as Universidades Federais, e que a Unifesp encontrava15 
as universidades escolhidas. O critério para o uso desta verba estava na condição da 16 
confecção do empenho até 28 de dezembro de 20217 
dos campi se reuniram para deliberar sobre a distribuição. A verba estaria sob uma 18 
rubrica nomeada de 20GK que orienta a destinação da verba para a utilização em bolsas 19 
e reformas em locais onde ocorrem ações de ensino, 20 
rateio entre os campi e cada um decidiu sua aplicação. O campus Guarulhos opinou por 21 
canalizar a verba para bolsas. Houve um grande esforço para que todos os editais 22 
estivessem prontos até a data estabelecida. No entanto,23 
verba aprovado caiu para um terço do que havia sido prometido. Questionado, o MEC 24 
justificou que houve um engano e informou que a verba repassada somente teria de ser 25 
destinada a ações de manutenção. O campus Guarulhos fico26 
essa decisão. A ProEC informou que no replanejamento orçamentário havia conseguido 27 
garantir com a orçamento da Unifesp o financiamento das ações de extensão da Pró28 
Reitoria previstas para 2021, com base no que havia sido feito em 2029 
PIBEX – A professora comentou que se manifestou na reunião com relação a uma 30 
divergência nas datas constantes no edital a respeito dos projetos que estavam 31 
habilitados a participar. Pontuou que para respeitar o cronograma, deveria constar32 
poderiam participar projetos e programas aprovados até 31 de janeiro de 2021. Após 33 
consulta ao edital, foi indicado que se fizessem as devidas retificações. Passou34 
a apreciar os pontos da Ordem do dia. Cronograma de reuniões e de plantões. 35 
Foram aprovadas as seguintes datas das reuniões para o ano de 2021: 26/01; 02/03; 36 
23/03 Extraordinária – pauta única: apresentação das/dos novas/os representantes; 37 
27/04; 25/05; 22/06; 24/08; 21/09; 26/10; 23/11. Logo em seguida38 
datas dos plantões referente ao mês de janeiro a abril: 05/01 professora Edilene; 12/01 39 
professora Rosângela; 19/01 professora Cecília; 26/01 professor Rodrigo; 02/02 40 
professor Paulo; 09/02 professora Carolin; 16/02 professora Edilene; 23/02 professora 41 
Rosângela; 02/03 professora Cecilia; 09/03 professor Rodrigo; 16/03 professor Paulo ; 42 
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TA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH

Ao vigésimo sexto dia de janeiro de 2021, às dez horas, reuniram
videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Guarulhos - EFLCH, por meio do aplicativo 

et. Estavam presentes as Professoras Doutoras Rosângela Dantas de 
Oliveira (Coordenadora/ Departamento de Letras), Edilene Teresinha
coordenadora/ Departamento de História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de 
Educação), Célia Serrão (Departamento de Educação), Carolin Overhoff Ferreira 
(Departamento de História da Arte) e os Professores Doutores Paulo Fernando Tadeu 
Ferreira (Departamento de Filosofia) e Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de 

Sociais). A reunião teve início com os informes referentes à reunião acontecida 
em 18 de janeiro de 2021 entre as Caec’s e a Proec. Editais  da ProEC cancelados. 
professora informou que foi relatado na reunião que em 22 dezembro de 2020 a 
instituição foi contactada pelo MEC com a notícia de que haveria uma verba suplementar 
disponível para as Universidades Federais, e que a Unifesp encontrava
as universidades escolhidas. O critério para o uso desta verba estava na condição da 
confecção do empenho até 28 de dezembro de 2020. A Pró ADM junto com os diretores 
dos campi se reuniram para deliberar sobre a distribuição. A verba estaria sob uma 
rubrica nomeada de 20GK que orienta a destinação da verba para a utilização em bolsas 
e reformas em locais onde ocorrem ações de ensino, pesquisas e extensão. Foi feito um 
rateio entre os campi e cada um decidiu sua aplicação. O campus Guarulhos opinou por 
canalizar a verba para bolsas. Houve um grande esforço para que todos os editais 
estivessem prontos até a data estabelecida. No entanto, no último dia do ano o valor da 
verba aprovado caiu para um terço do que havia sido prometido. Questionado, o MEC 
justificou que houve um engano e informou que a verba repassada somente teria de ser 
destinada a ações de manutenção. O campus Guarulhos ficou muito prejudicado por 
essa decisão. A ProEC informou que no replanejamento orçamentário havia conseguido 
garantir com a orçamento da Unifesp o financiamento das ações de extensão da Pró
Reitoria previstas para 2021, com base no que havia sido feito em 20

A professora comentou que se manifestou na reunião com relação a uma 
divergência nas datas constantes no edital a respeito dos projetos que estavam 
habilitados a participar. Pontuou que para respeitar o cronograma, deveria constar
poderiam participar projetos e programas aprovados até 31 de janeiro de 2021. Após 
consulta ao edital, foi indicado que se fizessem as devidas retificações. Passou

Ordem do dia. Cronograma de reuniões e de plantões. 
ram aprovadas as seguintes datas das reuniões para o ano de 2021: 26/01; 02/03; 

pauta única: apresentação das/dos novas/os representantes; 
27/04; 25/05; 22/06; 24/08; 21/09; 26/10; 23/11. Logo em seguida  foram aprovadas as 

plantões referente ao mês de janeiro a abril: 05/01 professora Edilene; 12/01 
professora Rosângela; 19/01 professora Cecília; 26/01 professor Rodrigo; 02/02 
professor Paulo; 09/02 professora Carolin; 16/02 professora Edilene; 23/02 professora 

2/03 professora Cecilia; 09/03 professor Rodrigo; 16/03 professor Paulo ; 

Guarulhos – SP 

EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 

Ao vigésimo sexto dia de janeiro de 2021, às dez horas, reuniram-se, através de 
videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola de 

EFLCH, por meio do aplicativo 
et. Estavam presentes as Professoras Doutoras Rosângela Dantas de 

Edilene Teresinha  Toledo (Vice-
coordenadora/ Departamento de História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de 

rtamento de Educação), Carolin Overhoff Ferreira 
(Departamento de História da Arte) e os Professores Doutores Paulo Fernando Tadeu 
Ferreira (Departamento de Filosofia) e Rodrigo Barbosa Ribeiro (Departamento de 

os informes referentes à reunião acontecida 
da ProEC cancelados. A 

professora informou que foi relatado na reunião que em 22 dezembro de 2020 a 
de que haveria uma verba suplementar 

disponível para as Universidades Federais, e que a Unifesp encontrava-se incluída entre 
as universidades escolhidas. O critério para o uso desta verba estava na condição da 

0. A Pró ADM junto com os diretores 
dos campi se reuniram para deliberar sobre a distribuição. A verba estaria sob uma 
rubrica nomeada de 20GK que orienta a destinação da verba para a utilização em bolsas 

pesquisas e extensão. Foi feito um 
rateio entre os campi e cada um decidiu sua aplicação. O campus Guarulhos opinou por 
canalizar a verba para bolsas. Houve um grande esforço para que todos os editais 

no último dia do ano o valor da 
verba aprovado caiu para um terço do que havia sido prometido. Questionado, o MEC 
justificou que houve um engano e informou que a verba repassada somente teria de ser 

u muito prejudicado por 
essa decisão. A ProEC informou que no replanejamento orçamentário havia conseguido 
garantir com a orçamento da Unifesp o financiamento das ações de extensão da Pró-
Reitoria previstas para 2021, com base no que havia sido feito em 2020. II Informe – 

A professora comentou que se manifestou na reunião com relação a uma 
divergência nas datas constantes no edital a respeito dos projetos que estavam 
habilitados a participar. Pontuou que para respeitar o cronograma, deveria constar que 
poderiam participar projetos e programas aprovados até 31 de janeiro de 2021. Após 
consulta ao edital, foi indicado que se fizessem as devidas retificações. Passou-se então 

Ordem do dia. Cronograma de reuniões e de plantões. 
ram aprovadas as seguintes datas das reuniões para o ano de 2021: 26/01; 02/03; 

pauta única: apresentação das/dos novas/os representantes; 
foram aprovadas as 

plantões referente ao mês de janeiro a abril: 05/01 professora Edilene; 12/01 
professora Rosângela; 19/01 professora Cecília; 26/01 professor Rodrigo; 02/02 
professor Paulo; 09/02 professora Carolin; 16/02 professora Edilene; 23/02 professora 

2/03 professora Cecilia; 09/03 professor Rodrigo; 16/03 professor Paulo ; 
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23/03 professora Carolin; 30/03 professora Edilene; 06/04 professora Rosângela; 13/04 43 
professora Cecilia; 20/04 professor Rodrigo; 27/04 professor Paulo. Essa escala será 44 
interrompida assim que as pessoas indicadas para compor a CaEc para o biênio 45 
2021/2023 sejam habilitadas para acesso ao SIEX.46 
Siex – Existe um Grupo de Trabalho para melhoramento e atualização na plataforma do 47 
Siex. A PROEC solicitou participantes, que devem entrar em contato o servidor Manuel 48 
da Coordenadoria de Cursos ou Ana Carolina da Coordenadoria de Eventos. Também 49 
podem ser encaminhadas sugestões para funcionalidades do sistema.50 
Rosângela enfatiza orientação da profe51 
plataforma Siex se manifeste sugerindo ideias necessárias para melhor interação com a 52 
interface entre máquina e usuário na plataforma. 53 
Edilene informou que na última reunião da Comis54 
Existe um grupo trabalhando na otimização e melhorias para o lançamento de dados na 55 
pasta, para contabilizar os dados da extensão, devendo isso ocorrer no próximo 56 
semestre. Informou também que em virtude da situação 57 
curricularização que deveria ser concluído em 2020, foi postergado. Haverá um prazo de 58 
dois anos para a conclusão do processo de curricularização. Nada mais havendo a 59 
tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares l60 
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23/03 professora Carolin; 30/03 professora Edilene; 06/04 professora Rosângela; 13/04 
professora Cecilia; 20/04 professor Rodrigo; 27/04 professor Paulo. Essa escala será 

a assim que as pessoas indicadas para compor a CaEc para o biênio 
2021/2023 sejam habilitadas para acesso ao SIEX.  Melhoramento na plataforma do 

Existe um Grupo de Trabalho para melhoramento e atualização na plataforma do 
rticipantes, que devem entrar em contato o servidor Manuel 

da Coordenadoria de Cursos ou Ana Carolina da Coordenadoria de Eventos. Também 
podem ser encaminhadas sugestões para funcionalidades do sistema.
Rosângela enfatiza orientação da professora Raiane no sentido de quem utiliza a 
plataforma Siex se manifeste sugerindo ideias necessárias para melhor interação com a 
interface entre máquina e usuário na plataforma. Curricularização 
Edilene informou que na última reunião da Comissão falou-se a respeito da Pasta Verde. 
Existe um grupo trabalhando na otimização e melhorias para o lançamento de dados na 
pasta, para contabilizar os dados da extensão, devendo isso ocorrer no próximo 
semestre. Informou também que em virtude da situação pandêmica, o processo de 
curricularização que deveria ser concluído em 2020, foi postergado. Haverá um prazo de 
dois anos para a conclusão do processo de curricularização. Nada mais havendo a 
tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata.

Guarulhos – SP 

23/03 professora Carolin; 30/03 professora Edilene; 06/04 professora Rosângela; 13/04 
professora Cecilia; 20/04 professor Rodrigo; 27/04 professor Paulo. Essa escala será 

a assim que as pessoas indicadas para compor a CaEc para o biênio 
Melhoramento na plataforma do 

Existe um Grupo de Trabalho para melhoramento e atualização na plataforma do 
rticipantes, que devem entrar em contato o servidor Manuel 

da Coordenadoria de Cursos ou Ana Carolina da Coordenadoria de Eventos. Também 
podem ser encaminhadas sugestões para funcionalidades do sistema.  A professora 

ssora Raiane no sentido de quem utiliza a 
plataforma Siex se manifeste sugerindo ideias necessárias para melhor interação com a 

Curricularização – A professora 
se a respeito da Pasta Verde. 

Existe um grupo trabalhando na otimização e melhorias para o lançamento de dados na 
pasta, para contabilizar os dados da extensão, devendo isso ocorrer no próximo 

pandêmica, o processo de 
curricularização que deveria ser concluído em 2020, foi postergado. Haverá um prazo de 
dois anos para a conclusão do processo de curricularização. Nada mais havendo a 

avrei essa ata. 


