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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 1 

Ao vigésimo oitavo dia de outubro de 2021, às onze horas, reuniram-se, através de videoconferência, 2 
os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (CaEC), da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 3 
Humanas de Guarulhos - EFLCH, por meio do aplicativo Google Meet. Estavam presentes as 4 
Professoras Doutoras Carolin Overhoff Ferreira (Coordenadora/ Departamento de História da Arte), 5 
Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/ Departamento de Educação), Edilene Teresinha  Toledo 6 
(Departamento de História), e os Professores Doutores Alessandro Sales (Departamento de Ciências 7 
Sociais), Breno Zuppolini (Departamento de Filosofia) e o professor Orlando Vian Junior 8 
(Departamento de Letras). Informe – 1º) A reunião iniciou com a professora Carolin Overhoff 9 
apresentando o novo site da Câmara de Extensão e Cultura - CaEC de Guarulhos que já está 10 
funcionando, mostrando as ferramentas, menus e submenus com as novas funcionalidades Informe 11 
– 2º) A professora Carolin informa que ficará em afastamento internacional no período de 17 de 12 
janeiro até primeiro de abril de 2021 sendo substituída pela professora Maria Cecília Sanches  na 13 
coordenação, e também ficou acordado que, no dia 08 de fevereiro, em que seria o plantão da 14 
professora Carolin, a professora Maria Cecília a substituiria no plantão e que a professora Carolin 15 
assumiria o plantão da professora Maria Cecília no dia 14 de dezembro. Informe – 3º) Conforme a 16 
professora Edilene informou em e-mail, sobre a Curricularização, "na última reunião da comissão de 17 
curricularização foi anunciado que haverá mudança no código das UCs, no interior das quais haverá a 18 
extensão curricularizada. Então, se optarmos por manter uma única matriz, os alunos com a 19 
graduação em curso deverão solicitar equivalência. A equivalência deverá ser concedida ao aluno 20 
subtraindo, porém, as horas dedicadas à extensão na UC, que ele não terá feito. Ainda mantendo a 21 
matriz única, os alunos em curso deverão fazer as horas de extensão curricularizada de algum modo. 22 
Se optarmos por ficar com duas matrizes, aí temos, talvez, que duplicar algumas UCs e/ou manter 23 
por algum tempo as UCs que foram retiradas da matriz anterior. No caso de aproveitamento de 24 
estudos para alunos que virão de outras instituições, tb deveremos subtrair as horas da extensão 25 
curricularizada das UCs extensionistas. Sendo assim, tenho que solicitar a vcs duas tarefas, a serem 26 
enviadas antes do dia 15 de novembro, para que eu possa enviar à comissão de curricularização: 1) 27 
Notícias sobre as condições atuais da curricularização da extensão no bacharelado e na licenciatura. 28 
2) Reflexões sobre as dificuldades que poderão vir com essas mudanças, ficando com uma única 29 
matriz ou duas." Pauta 1º) Aprovação da Ata de 28 de setembro com aprovação unânime dos 30 
colegas.  Pauta 2º) Deliberação sobre  projetos e Programas – Ação 20950 – Em cena com a Leitura: 31 
Submetido para readequação. Ação 20943 - Diálogos Múltiplos, Ensino de História e Formação de 32 
Docentes: Submetido para readequação. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, 33 
Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 34 
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