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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia dezenove de junho de dois mil e dezoito, às 11h00 na sala da 208, 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 4 

Coordenadora), o Prof. Dr. Carlos Lírio (Letras), a Profa. Dra. Maria Cecília Sanches 5 

(Pedagogia), Prof. Dr. Edson Teles (filosofia) e a Prof. Marta Jardim (História da Arte). 6 

Justificou ausência o Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva (História). Durante a reunião, tratou-se dos 7 

assuntos a seguir:  A. INFORMES.  1) Congregação de 07/06/2018. A CAEC levou à 8 

Congregação a situação dos cursos autossustentáveis e a Congregação decidiu que a EFLCH 9 

não ofertará cursos de especialização lato sensu autossustentáveis. Foram 10 votos favoráveis 10 

a essa decisão; 4 votos contrários e 5 abstenções. B. PAUTA. 1)  Aprovação das atas 11 

pendentes. As atas das reuniões de 03 de maio, 15 de maio e 05 de junho serão avaliadas via 12 

e-mail e publicadas no site institucional assim que aprovadas. 2) Revisão do Rodízio do mês 13 

de julho. Ficou definida a seguinte ordem: 03/07–Cecília Sanches, 10/07–Carlos Lírio, 17/07–14 

Odair Paiva, 24/07-Letícia Arantes, 31/07-Marta Jardim, 07/08-Reunião ordinária. 3) 15 

Homologação da representação da CAEC na comissão de probatório CAEP. Foi 16 

homologada a indicação do Prof. Dr. Odair da Cruz Paiva como titular e a do Prof. Dr. Edson 17 

Teles como suplente. 4) Homologação de aprovações ad-referendum. Foi homologada a 18 

aprovação ad-referendum do Curso de especialização UAB "As áfricas e suas diásporas" e do 19 

recredenciamento do curso “Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio”. 5) 20 

Encaminhamento a ser feito sobre o curso de especialização lato senso autossustentável 21 
de História da Arte. Diante da decisão da Congregação relatada no informe, a CAEC decidiu 22 

aguardar a manifestação do departamento referente ao credenciamento do curso.  6) Avaliação 23 

do Congresso Acadêmico. O Congresso foi considerado construtivo com mesas de diferentes 24 

temas e discussões amplas entre os cursos. Foi questionada a participação externa no 25 

Congresso e discutido maneiras de como trazer a comunidade para participar destes eventos, 26 

como por exemplo, vincular ao dia aberto. Outro ponto discutido foi a sugestão de enviar 27 

email aos avaliadores lembrando sobre suas mesas para evitar a falta de avaliadores no dia do 28 

Congresso. 7) Avaliação UMA. O UMA foi unido ao Congresso, porém, houve um 29 

descompasso entre a programação cultural (UMA) e a acadêmica (Congresso), houveram 30 

alguns conflitos de agenda durante o evento, no entanto, a programação foi boa, plural e 31 

intensa. Outra questão levantada foi de como lidar com as crianças que entram no campus e o 32 

papel que os terceirizados desempenham nesta situação. 8) Compra dos materiais verba 33 

PROEC UMA 2017 e 2018. Para a verba de 2017 há a possibilidade de depósito em conta no 34 

valor de R$ 1.500,00, desta forma a compra não precisará ser feita através da FAP. No 35 

entanto, o valor da compra não pode ultrapassar os mil e quinhentos reais. Referente a verba 36 

de 2018 foi possível colocar todos os itens da lista de prioridades, apenas os acessórios para a 37 

câmera fotográfica não foram comprados pois ainda não temos a câmera. O telão comprado 38 

com a verba de 2017 não é adequado para o auditório, então a CAEC sugere que o telão seja 39 

passado para a sala da Congregação e que a parede do fundo do auditório seja pintada com 40 

uma tinta especial para que fique adequado para projeções. 9) Avaliação das ações de 41 

extensão. Foram validadas as ações avaliadas nos plantões. Nada mais havendo a tratar, a 42 

reunião foi encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei essa ata. 43 
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