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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE1 

Ao segundo dia de março2 
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 Profess5 
Oliveira (Coordenadora/ Departamento de Letras),6 
coordenadora/ Departamento de História), Maria Cecilia Sanches (Departamento de 7 
Educação), Célia Serrão (Departamento de Educação), Carolin O8 
(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 com os informes referentes à reuniã11 
com as Caec’s: Prazo para análise dos projetos:12 
referendum, que seguirá da seguinte forma conforme o estabelecido em fluxo: os cursos 13 
de especialidades previstos com cobranças de taxa serão sujeitados a análise14 
ocorrendo demora na devolutiva, de tal forma que comprometa prazos, adota15 
avaliação via ad referendum. 16 
gestão das Caec’s, e conforme Forum do ano passado aberto para discussão do 17 
próximo Plano de Cultura, alguns encaminhamentos foram convertidos para ser18 
realizados em curto prazo (6 meses), médio prazo (1 ano) e longo prazo (2 anos). 19 
do Pibex – Das 157 bolsas inscritas, 131 foram deferidas. Orientação para a divulgação 20 
nos departamentos sobre a necessidade de que os programas e projetos21 
no congresso como extensão. 22 
execução e nas datas para envio de relatórios; envio das fotos dos materiais comprados 23 
com as justificativas após a volta das aulas presenciais. 24 
reuniões anteriores sobre um grupo de trabalho que segue continuamente destinado à 25 
atualização e melhorias na plataforma do Siex, sendo aceito voluntários para participar 26 
destas atualizações e melhoria. Provavelmente o Lourival, secretário da Caec participará 27 
com o objetivo de se inteirar mais a respeito da utilização da plataforma.28 
sugestões pertinentes à reforma da29 
Manuel. Concurso do centenário de Paulo Freire 30 
marcar a efeméride do trabalho de Paulo Freire, o concurso será formado por duas 31 
modalidades de participação, sendo relatos de experiências de textos e vídeos 32 
marcados pelo referencial teór33 
trabalhos serão publicados em sites específicos. As propostas deverão ser 34 
encaminhadas às Caec’s. Convênio entre Unifesp e Fundação Casa 35 
Formação de Agentes - Trabalho Pioneiro e de iniciativa 36 
Celso Takashi do Campus Osasco voltado na formação e preparação dos agentes que 37 
atuam na Fundação Casa. O professor Celso Takashi já trabalhou na Fundação Casa, e 38 
em face das demandas e da particularidade singular das atividades39 
agentes para lidar com os internos daquela instituição, desenvolveu treinamento40 
os agentes daquela área. O curso é livre, e 41 
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TA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE  EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH

março 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 
Google Meet. 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 O
(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 reuniã
Prazo para análise dos projetos: Criação de critérios para o ato ad 

referendum, que seguirá da seguinte forma conforme o estabelecido em fluxo: os cursos 
de especialidades previstos com cobranças de taxa serão sujeitados a análise
ocorrendo demora na devolutiva, de tal forma que comprometa prazos, adota
avaliação via ad referendum. Plano de Cultura – Fica como tarefa para a próxima 
gestão das Caec’s, e conforme Forum do ano passado aberto para discussão do 

o de Cultura, alguns encaminhamentos foram convertidos para ser
realizados em curto prazo (6 meses), médio prazo (1 ano) e longo prazo (2 anos). 

Das 157 bolsas inscritas, 131 foram deferidas. Orientação para a divulgação 
sobre a necessidade de que os programas e projetos

no congresso como extensão. Projeto Revitalização – Alteração nas datas de 
execução e nas datas para envio de relatórios; envio das fotos dos materiais comprados 

ativas após a volta das aulas presenciais. SIEX – Foi informado em outras 
reuniões anteriores sobre um grupo de trabalho que segue continuamente destinado à 
atualização e melhorias na plataforma do Siex, sendo aceito voluntários para participar 

lizações e melhoria. Provavelmente o Lourival, secretário da Caec participará 
com o objetivo de se inteirar mais a respeito da utilização da plataforma.
sugestões pertinentes à reforma da plataforma, poderão ser encaminhadas ao senhor 

rso do centenário de Paulo Freire – Com a iniciativa da Proec para 
marcar a efeméride do trabalho de Paulo Freire, o concurso será formado por duas 
modalidades de participação, sendo relatos de experiências de textos e vídeos 
marcados pelo referencial teórico-metodológico de Paulo Freire. Os cinco melhores 
trabalhos serão publicados em sites específicos. As propostas deverão ser 

Convênio entre Unifesp e Fundação Casa 
Trabalho Pioneiro e de iniciativa desenvolvido pelo professor 

Celso Takashi do Campus Osasco voltado na formação e preparação dos agentes que 
atuam na Fundação Casa. O professor Celso Takashi já trabalhou na Fundação Casa, e 

e da particularidade singular das atividades
para lidar com os internos daquela instituição, desenvolveu treinamento

O curso é livre, e  

Guarulhos – SP 

EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 

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 
oras Doutoras Rosângela Dantas de 

Edilene Teresinha  Toledo (Vice-
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 da Proec 
Criação de critérios para o ato ad 

referendum, que seguirá da seguinte forma conforme o estabelecido em fluxo: os cursos 
de especialidades previstos com cobranças de taxa serão sujeitados a análise na Fap, 
ocorrendo demora na devolutiva, de tal forma que comprometa prazos, adota-se a 

Fica como tarefa para a próxima 
gestão das Caec’s, e conforme Forum do ano passado aberto para discussão do 

o de Cultura, alguns encaminhamentos foram convertidos para serem 
realizados em curto prazo (6 meses), médio prazo (1 ano) e longo prazo (2 anos). Edital 

Das 157 bolsas inscritas, 131 foram deferidas. Orientação para a divulgação 
sobre a necessidade de que os programas e projetos se apresentem 

Alteração nas datas de 
execução e nas datas para envio de relatórios; envio das fotos dos materiais comprados 

Foi informado em outras 
reuniões anteriores sobre um grupo de trabalho que segue continuamente destinado à 
atualização e melhorias na plataforma do Siex, sendo aceito voluntários para participar 

lizações e melhoria. Provavelmente o Lourival, secretário da Caec participará 
com o objetivo de se inteirar mais a respeito da utilização da plataforma. Havendo 

plataforma, poderão ser encaminhadas ao senhor 
Com a iniciativa da Proec para 

marcar a efeméride do trabalho de Paulo Freire, o concurso será formado por duas 
modalidades de participação, sendo relatos de experiências de textos e vídeos 

metodológico de Paulo Freire. Os cinco melhores 
trabalhos serão publicados em sites específicos. As propostas deverão ser 

Convênio entre Unifesp e Fundação Casa – Ações na 
desenvolvido pelo professor 

Celso Takashi do Campus Osasco voltado na formação e preparação dos agentes que 
atuam na Fundação Casa. O professor Celso Takashi já trabalhou na Fundação Casa, e 

e da particularidade singular das atividades exercidas pelos 
para lidar com os internos daquela instituição, desenvolveu treinamentos para 
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quem se interessar pelo curso, entrar em contato com o professor Celso Takashi. 42 
Ordem do dia – Aprovação unâ43 
26 de janeiro de 2021. Transição 44 
datas das comissões (Curricularização, Congregação, Coec, Caep, Comissão do 45 
Congresso Acadêmico, Observatório, Caec e Pro46 
sua Arte, Comissão Permanente47 
da Pandemia na Comunidade da EFLCH, Plantões semanais 48 
Programas, Projetos, Cursos e Eventos49 
comporão a próxima gestão da Câmara de Extensão50 
Avaliação de projetos – Ação 19470 51 
multilinguismo, interculturalidade submetida para readequação; 52 
Oficina de oração submetida  para readequação.53 
foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata.54 
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uem se interessar pelo curso, entrar em contato com o professor Celso Takashi. 
Aprovação unânime da Ata referente a reunião ordinária realizada em 

Transição – Representações da Caec – Ajustes dos nomes e 
datas das comissões (Curricularização, Congregação, Coec, Caep, Comissão do 
Congresso Acadêmico, Observatório, Caec e Proec, Evento UMA – Universidade Mostra 

Permanente de Vagas, Comitê de Acompanhamento dos Impactos 
da Pandemia na Comunidade da EFLCH, Plantões semanais com
Programas, Projetos, Cursos e Eventos) representadas pelos membros da 
comporão a próxima gestão da Câmara de Extensão que seguirão na próxima gestão

Ação 19470 - Proposta Migrantes bolivianos: hospitalidade, 
multilinguismo, interculturalidade submetida para readequação; Ação
Oficina de oração submetida  para readequação. Nada mais havendo a tratar, a reunião 
foi encerrada, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 

Guarulhos – SP 

uem se interessar pelo curso, entrar em contato com o professor Celso Takashi. 
nime da Ata referente a reunião ordinária realizada em 

Ajustes dos nomes e 
datas das comissões (Curricularização, Congregação, Coec, Caep, Comissão do 

Universidade Mostra 
de Vagas, Comitê de Acompanhamento dos Impactos 

com avaliação de 
representadas pelos membros da Caec, que 

que seguirão na próxima gestão. 
Proposta Migrantes bolivianos: hospitalidade, 

Ação 18902 – Proposta 
Nada mais havendo a tratar, a reunião 


