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

Ao vigésimo sétimo dia de abril 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 5 

Arte), Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/ Departamento de Educação), Célia Regina 6 

Batista Serrão (Departamento de Educação), Edilene Teresinha  Toledo (Departamento de 7 

História), e os Professores Doutores Alessandro Sales (Departamento de Ciências Sociais), Breno 8 

Zuppolini (Departamento de Filosofia) e Júlio Valle (Departamento de Letras). Página da Câmara 9 

de Extensão. A reunião iniciou com a professora Carolin falando sobre as reuniões realizadas com 10 

a bolsista Suevelin e o TAE Lourival Machado Soares para deliberar sobre as mudanças previstas 11 

no layout da nova página da CaEC de Guarulhos, que tem como escopo melhorar a navegação e o 12 

acesso em face do grande número de conteúdos presentes na página. Reunião Bimestral das 13 

CaEC's - Na reunião bimestral que acontece entre as Caec's, foi discutido o novo Plano de Cultura, 14 

que lançou um novo documento que vai mapear as atividades culturais desenvolvidas pelos 15 

professores e alunos, bem como as diversidades e complexidades apresentadas em cada curso. A 16 

professora Carolin elaborará uma memória específica do que tratou a reunião, a respeito da 17 

novidade do Plano de Cultura. Congresso Acadêmico - O encaminhamento da realização do 18 

Congresso Acadêmico está bem avançado, de acordo com a professora. A bolsista Suevelin 19 

desenvolve  o trabalho de divulgação dos informes do Congresso, apresentando os resumos dos 20 

acontecimentos em vídeos no Youtube, Facebook, Instagram e postados na página da CaEC. O 21 

campus Guarulhos possui oito sessões de palestra que serão no congresso, com os seguintes 22 

temas: Ciências Sociais - Título: Trabalho e Neoliberalismo e Pandemia - Educação - Título: 23 

Educação na pandemia e pós pandemia, contradições, impactos e proposições. Trabalho em 24 

conjunto da História da Arte e Ciências Sociais - Título: Arte, Ativismo indígena em tempo de 25 

pandemia. Ciências Sociais em colaboração com o campus Zona Leste: Importância da 26 

humanidade hoje, sobre a pandemia. Letras - Homenagem a Alfredo Bosi, vítima da Covid 19. 27 

História - Negacionismo, educação sobre ataques e a negação sobre a ciência. Educação - 28 

Educação pública no Brasil, desmonte e processos e perspectivas.  Filosofia - Universidade e Vida, 29 

Reflexões institucionais a partir da filosofia. Instituto de Estudos Avançados: Perspectivas 30 

biológicas, filosóficas, teológicas e implicações éticas. Comissão de Avaliação - foi criada uma 31 

comissão para avaliar as atividades extensionistas desenvolvidas no campus da Reitoria. 32 

Repositório - O repositório institucional está funcionando para os cursos que têm o TCC. 33 

Regimento - O regimento da Proec, com as devidas atualizações, está pronto, e, também, em fase 34 

final de aprovação pelo CONSU. Atividades Extensionistas -  A professora Carolin comentou sobre  35 

o levantamento das atividades extensionistas desenvolvidas na CaEC que constarão na página do 36 

site. PIBEX - 28 inscritos em Guarulhos e 22 homologados, 19 bolsas. Edital do Curso Paulo Freire - 37 

Iniciativa da Educação, com abertura em julho até 20 de setembro e resultado em dezembro. A 38 

CaEC realizará uma circular para divulgação. Aprovação de Ata  - Aprovação unânime do conteúdo 39 
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da Ata da reunião de 30 de março de 2021. Avaliação de Projetos - Avaliação da ação 19915, "Os 40 

fazeres da/do cientistas social" - concluindo com a aprovação. Curricularização - A professora 41 

Edilene falou sobre a reunião da Curricularização, que discutiu a respeito de algumas publicações, 42 

O livro sobre as experiências da curricularização na Unifesp, atualização do guia, e as alterações no 43 

PCC por conta da curricularização. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, 44 

Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 45 
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