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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 
No dia cinco de junho de dois mil e dezoito, às 13h30 na sala da Congregação, no campus 2 

Guarulhos, reuniu-se a Câmara de Extensão da Escola da Filosofia, Letras e Ciências 3 

Humanas. Estavam presentes a Profa. Dra. Andrea Barbosa (Ciências Sociais e Coordenadora), 4 
o Prof. Dr. Carlos Lírio (Letras), o Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva (História e vice coordenador), 5 

a Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia), Prof. Dr. Edson Teles (filosofia), Prof. Marta 6 

Jardim (História da Arte), a Pró-Reitora de Extensão e Cultura Profa. Dra. Raiane Patricia e a 7 

Diretora Acadêmica do Campus Guarulhos Profa. Dra Magali Aparecida Silvestre. Durante a 8 
reunião, tratou-se a respeito do oferecimento de cursos autossustentáveis na instituição. A Pró-9 

Reitora Raiane trouxe três documentos que regem o oferecimento de cursos nesta modalidade: 10 

Resolução nº 131, de 14 de dezembro de 2016, acórdão do STF no qual se discute se é possível 11 

a cobrança de mensalidade em curso de pós-graduação lato sensu por universidade pública e o 12 
novo regimento do Lato Sensu. Foi verificado que estes documentos ainda não estão alinhados 13 

por causa da temporalidade. No regimento do Lato Sensu a CAEC tem autonomia para 14 

deliberar sobre os cursos autossustentáveis, já no regimento dos cursos lato sensu quem possui 15 

poder deliberativo é a Congregação. No fluxo estabelecido a CAEC deve encaminhar à 16 
Congregação a solicitação destes cursos e o parecer da Congregação pode ser diferente do 17 

parecer proferido pela CAEC. O professor Odair pede inclusão nesta ata da seguinte 18 

informação: A Profa. Raiane comunicou que as Câmaras de Extensão não são mais assessoras 19 

das Congregações; elas possuem autonomia da Congregação, da Direção Acadêmica e se 20 
reportam diretamente à PROEC. A Diretora Magali perguntou diretamente, diante do conflito 21 

dos documentos, quais as consequências de a Congregação não aprovar o curso, a Pró-Reitora 22 

Raiane informou que o departamento proponente pode entrar com recurso, se assim desejar. 23 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei essa ata. 24 
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