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

Ao vigésimo oitavo dia de setembro de 2021, às onze horas, reuniram-se, através de 2 

videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (CaEC), da Escola de 3 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Guarulhos - EFLCH, por meio do aplicativo Google 4 

Meet. Estavam presentes as Professoras Doutoras Carolin Overhoff Ferreira (Coordenadora/ 5 

Departamento de História da Arte),  Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/ 6 

Departamento de Educação),  Edilene Teresinha  Toledo (Departamento de História), Célia 7 

Regina Batista Serrão (Departamento de Educação) e os Professores Doutores Alexandre de 8 

Oliveira (Departamento de Filosofia), Júlio Valle (Departamento de Letras). A reunião iniciou 9 

com a professora Carolin Overhoff Ferreira submetendo a ATA da reunião ordinária de 28 de 10 

agosto de 2021, sendo aprovada por unanimidade. Informe – 1º)  Informe -  Reunião entre 11 

a Câmara de Extensão e Cultura – CaEC de Guarulhos e setor de Eventos de Guarulhos – a 12 

professora Carolin informa que a reunião aconteceu, em virtude da necessidade do setor de 13 

Eventos e Câmara de extensão apresentarem os fluxos de suas atividades, a fim de evitar 14 

duplicidades nas divulgações e informações de eventos, bem como poluição visual nos sites, 15 

prevendo assim, melhoras na comunicação entre os setores.  2º) Universidade Mostra a sua 16 

Arte – UMA – O edital para inscrição no UMA, está aberto até o dia 12 de outubro. 17 

Conforme a professora Carolin informou, a quantidade de inscritos foi pouca,  por conta 18 

disso, foi prorrogado o prazo para inscrição, pedindo aos colegas que divulgasse o evento. O 19 

evento tem cinco diferentes áreas de premiação, que terão prêmios em dinheiros. 3º) 20 

Apresentação da segunda parte do edital Universidade Mostra a sua Arte -  UMA – O 21 

Evento será apresentado sob o tema “Cultura e Memória”, e terá cinco mesas de debates, 22 

que será debatida em cada dia do evento. A primeira mesa com o tema: Monumentos 23 

históricos/ Memórias de quem? (sugestão da professora Carolin) acontecerá no dia 18/10. A 24 

segunda mesa, com o tema: Arte e Tecnologia, acontecerá dia 19/10. A terceira mesa, com o 25 

tema: Arte na pandemia/ Artistas de rua/ Lei Aldir Blanc, acontecerá dia 20/10. A quarta 26 

mesa, com o tema: Teatro/ Cem anos da semana de 22, que acontecerá em 21/10. A quinta 27 

mesa, com o tema: Cultura e Política/ Cultura, cultura e arte em regimes políticos 28 

autoritários/ Quadrinhos e Política - Pasquim, que acontecerá em 22/10. Os horários da 29 

apresentação serão entre-aulas. 4º) A ProEC está engajada na melhoria e aperfeiçoamento 30 

das funcionalidades do sistema Siex, principalmente quanto ao preenchimento do sistema, 31 

que eventualmente, esquecendo-se de completar as informações, o sistema não permite a 32 

efetivação do credenciamento do cursos, eventos, programas e projetos,  Pauta 1º)  33 

Apresentação do resumo da construção do novo site da Câmara de Extensão e Cultura – A 34 

professora Carolin apresentou aos membros, o resumo do novo layout da página da Câmara 35 

de Extensão e Cultura – CaEC de Guarulhos aos membros, demonstrando as funcionalidades 36 

dos menus e outras operações, como: menu, submenu, calendário, cursos, eventos, acessos 37 

rápidos à atas, lista de cursos e eventos, tutorial para efetuar cadastros, certificados, etc, 38 

solicitando sugestões e idéias de melhorias aos colegas, ressaltando que, o processo de 39 
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construção e migração para o novo site, é um pouco lento, devido as demandas necessárias 40 

para a implementação dos ajustes e conteúdos da página. A apresentação do resumo do 41 

novo layout da página Câmara de Extensão e cultura – CaEC de Guarulhos foi aprovada 42 

unanimemente pelos colegas. Pauta 2º) Indicação de Representatividade para o Curso de 43 

Metodologia Participativa para Fortalecimento da Relação Universidade e Sociedade – Não 44 

houve a indicação de representante da CaEC, em virtude dos membros ocuparem-se com 45 

outras representatividades. Pauta 3º) Avaliação de projetos e Programas – Ação 20874 – 46 

Projeto Trabalho e Cidadania: uma proposta de formação em diálogo com os MEI’s da região 47 

dos Pimentas – Readequação. Projetos – Ação 20875 – Projeto – Título: Promoção de 48 

iniciativas de Economia Solidária junto aos MEI da região dos Pimentas – Aprovado.  Projeto 49 

-  Ação 20850 – Projeto - Titulo: Pedagogia dá Samba – Readequação.  Nada mais havendo a 50 

tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 51 
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