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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE1 

Ao trigésimo dia de março2 
videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (Caec) da Escola 3 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Guarulhos 4 
aplicativo Google Meet. Estavam presentes as Profess5 
Overhoff Ferreira (Coordenadora/ Departamento de 6 
Sanches (Vice-coordenadora/ Departamento de 7 
Serrão (Departamento de Educação8 
História), Valeria Macedo 9 
Doutores Alessandro Sales10 
(Departamento de Filosofia11 
Projetos: A reunião iniciou com a professora Edilene dando orie12 
de como se dão as avaliações dos Programas e Projetos, informando que13 
avaliação ocorre todo mês durante as reuniões14 
complexidade de leitura das propostas. 15 
Carolin falou sobre a VII Edição do Congresso Acadêmico da Universidade Federal 16 
de São Paulo (Unifesp) cujo17 
em defesa da vida”,lembrando que é importante que, quem tiver Projetos e 18 
Programas, deve participar porque é condição indispensável para participar dos19 
futuros editais, recomendando aos responsáveis de cada departamento a divulgação 20 
desse informe. As datas das ações poderão se21 
Unifesp. Estão ocorrendo reuni22 
deliberação dos temas  de debates das mesas23 
de comunicação da Direção Acad24 
de Guarulhos na comissão de Eventos Culturais e Artístico25 
criadas estratégias para melhorar 26 
vídeos).  Comunicação do COEC27 
Especialização teriam que apresentar monografias no final do curs28 
dos proponentes, valendo a nova orientaç29 
que estão em andamento. Ordem do dia30 
coordenador da Câmara de Extensão31 
Overhoff Ferreira junto com a 32 
ser coordenadora e vice-coordenadora respectivamente da nova gestão 2021 a 33 
2023 da Câmara de Extensão e Cultura da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 34 
Humanas – EFLCH campus Guarulhos35 
Datas de reuniões com a Proec36 
com a Proec encontram-37 
membros na página da Caec38 
publicados na página da Caec,39 
Eventos - A avaliação dos Cursos e Eventos, que ocorre todos os dias, conforme os 40 
plantações pré-estabelecidos, serão realizados pelos novos membros depois do 41 
cadastramento de acesso no SIEX.42 
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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 

(Coordenadora/ Departamento de História da Arte
coordenadora/ Departamento de Educação), Célia Regina Batista 

Educação), Edilene Teresinha  Toledo (Departamento 
 (Departamento de Ciências Sociais) e os Professores 

Alessandro Sales  (Departamento de Ciências Sociais),
Filosofia) e Julio Valle (Departamento de Letras)

A reunião iniciou com a professora Edilene dando orientações a respeito 
s avaliações dos Programas e Projetos, informando que

ocorre todo mês durante as reuniões ordinárias da Caec 
complexidade de leitura das propostas. Notícias do Congresso

Edição do Congresso Acadêmico da Universidade Federal 
cujo tema que vai conduzir o Congresso é 

lembrando que é importante que, quem tiver Projetos e 
participar porque é condição indispensável para participar dos

, recomendando aos responsáveis de cada departamento a divulgação 
. As datas das ações poderão ser verificadas na página do Congresso 

ão ocorrendo reuniões com os comitês locais e centrais para 
temas  de debates das mesas redondas. O bolsista Felipe da área 

ão Acadêmica do campus Guarulhos representará a Ca
de Guarulhos na comissão de Eventos Culturais e Artístico. Al

melhorar a comunicação sobre o congresso (circulares e 
Comunicação do COEC: a princípio, os cursos Lato sensu e de 

ão teriam que apresentar monografias no final do curs
proponentes, valendo a nova orientação para os novos cursos e n

Ordem do dia – pauta – Escolha do Coordenador e Vice
coordenador da Câmara de Extensão de Guarulhos: A professora Doutora Carolin 
Overhoff Ferreira junto com a professora Doutora Maria Cecilia Sanches passam a 

coordenadora respectivamente da nova gestão 2021 a 
2023 da Câmara de Extensão e Cultura da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

EFLCH campus Guarulhos, com aprovação unânime dos membros
Datas de reuniões com a Proec – As datas de reuniões das Câmaras de extensão 

-se disponibilizadas na página da Proec. 
membros na página da Caec - Os nomes da nova gestão dos membros

da Caec, após ajustes na página. Avaliação de cursos e 
A avaliação dos Cursos e Eventos, que ocorre todos os dias, conforme os 

estabelecidos, serão realizados pelos novos membros depois do 
cadastramento de acesso no SIEX. Workshop - A professora Carolin sugere fazer 

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 

EFLCH, por meio do 
oras Doutoras Carolin 

História da Arte), Maria Cecília 
Célia Regina Batista 

Toledo (Departamento de 
e os Professores 
, Breno Zuppolini 

(Departamento de Letras) Programas e 
ntações a respeito 

s avaliações dos Programas e Projetos, informando que essa 
da Caec devido à 

gresso: A professora 
Edição do Congresso Acadêmico da Universidade Federal 

é  “A Universidade 
lembrando que é importante que, quem tiver Projetos e 

participar porque é condição indispensável para participar dos 
, recomendando aos responsáveis de cada departamento a divulgação 

verificadas na página do Congresso 
ês locais e centrais para 

O bolsista Felipe da área 
representará a CaEC 
. Além disso, foram 

ão sobre o congresso (circulares e 
os cursos Lato sensu e de 

ão teriam que apresentar monografias no final do curso. Fica a critério 
ão para os novos cursos e não para os 

Escolha do Coordenador e Vice-
A professora Doutora Carolin 

professora Doutora Maria Cecilia Sanches passam a 
coordenadora respectivamente da nova gestão 2021 a 

2023 da Câmara de Extensão e Cultura da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 
ime dos membros. 

As datas de reuniões das Câmaras de extensão 
se disponibilizadas na página da Proec. Nomes dos 

Os nomes da nova gestão dos membros serão 
Avaliação de cursos e 

A avaliação dos Cursos e Eventos, que ocorre todos os dias, conforme os 
estabelecidos, serão realizados pelos novos membros depois do 

A professora Carolin sugere fazer 
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uma reunião para apresentar um workshop para os novos membros e para os 43 
demais colegas de departamentos44 
avaliação dos Cursos e Eventos. 45 
e Projetos – Ação 19715 -  46 
avaliação: readequação. Avaliação Projetos 19624 47 
Conclusão da avaliação: readequação. Avaliação Projetos 48 
Migrantes Boliviano, Hospitalidade, multilinguismo e interculturalidade 49 
da avaliação: Aprovado. 50 
processo SEI nº 23089.106604/202051 
inserção dos novos membros. 52 
e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata.53 
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uma reunião para apresentar um workshop para os novos membros e para os 
demais colegas de departamentos interessados em conhecer os procedimentos de 
avaliação dos Cursos e Eventos. Programas e Projetos – Avaliação dos

  LAPES (Laboratório de Prática e Escrita)
avaliação: readequação. Avaliação Projetos 19624 – Latinidades em redes 

ão: readequação. Avaliação Projetos – 
, Hospitalidade, multilinguismo e interculturalidade 

Aprovado. Cadastramento dos novos membros. 
processo SEI nº 23089.106604/2020-93 enviado à Proec em 15 de abril
inserção dos novos membros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, 
e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata.  

Guarulhos – SP 
 

uma reunião para apresentar um workshop para os novos membros e para os 
interessados em conhecer os procedimentos de 

Avaliação dos Programas 
LAPES (Laboratório de Prática e Escrita) – conclusão da 

Latinidades em redes – 
 Ação 19715 – 

, Hospitalidade, multilinguismo e interculturalidade – conclusão 
Cadastramento dos novos membros. Ofício nº 14 

enviado à Proec em 15 de abril solicitando a 
havendo a tratar, a reunião foi encerrada, 


