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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH
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Ao vigésimo nono dia de junho de 2021, às onze horas, reuniram-se, através de 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 Google Meet. Estavam presentes as
Professoras Doutoras Carolin Overhoff Ferreira (Coordenadora/ Departamento de História da
Arte), Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/ Departamento de Educação), Edilene Teresinha
Toledo (Departamento de História), e os Professores Doutores Breno Zuppolini (Departamento de
Filosofia), Júlio Valle (Departamento de Letras) e Alessandro Carvalho Sales (Departamento de
Filosofia) . A reunião iniciou com a professora Carolin Overhoff submetendo a ATA da reunião
ordinária de 25 de maio de 2021, sendo aprovada por unanimidade. 1) Apresentação da
professora Célia Regina Batista Serrão como titular, e o professor Orlando Vian Junior como
suplente para a composição da Comissão de Estágio Probatório. 2) Balanço do Congresso
Acadêmico 2021 da Unifesp – Frente ao grande número de trabalho apresentado pelo congresso
na sua VII edição , lembrando que é um número recorde, e que 480 trabalhos são somente do
campus Guarulhos, a professora Carolin mencionou a necessidade de se pensar em estratégia de
institucionalizar o Congresso e seus fluxos para não ter que reinventá-los a cada ano. Solicitou a
opinião de todos os colegas sobre os pontos positivos e negativos que identificaram durante o
Congresso, informando-os, conforme a anuência de cada um, que faria um relatório para debater
na próxima reunião da Congreção, com o intuito de traçar um panorama e encontrar novos
caminhos de avanços e melhorias na apresentação dos trabalhos, considerando também o
aumento de inscritos que vem sendo maior a cada ano. Foram discutidos os seguintes pontos,
como:









Comunicação entre os Departamentos;
Sessão dos trabalhos apresentado relacionado com o tempo;
Equipe de organização dos eventos;
Contingente de informação sobre os acontecimentos dos eventos;
Participação da CaEC, e
Comissão organizadora;
Debatedores;
Entre outros assuntos.

Avaliação de Projeto: Ação 20289 – História da Ásia em website – Aprovado com restrição.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa
ata.
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