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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO- EFLCH 1 

No dia dezoito de setembro de dois mil e dezoito, às 11h00 na sala da 115, no campus 2 

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

Humanas. Estavam presentes a Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Pedagogia), o Prof. Dr. 4 

Edson Teles (Filosofia), a Prof. Dra. Marta Jardim (História da Arte), o Prof. Dr. Odair da 5 

Cruz Paiva (História), a Profa. Dra. Rosangela Dantas (Letras), justificou ausência a Prof. Dra. 6 

Andrea Barbosa (Ciências Sociais). Durante a reunião, tratou-se dos assuntos a seguir:  A. 7 

INFORMES.  1) Orientação normativa nº 01 de dez/2017. Foi repassado aos membros da 8 
Câmara a referida orientação normativa que trata de procedimentos no caso de 9 

desaparecimentos, roubos ou furtos na Unifesp). 2) Alteração de status acadêmico – Lato 10 

Sensu. Foi lido o memorando recebido no SEI referente a alteração de status acadêmico dos 11 

cursos de especialização ou aperfeiçoamento. Foi levantada a informação que os cursos de 12 

Lato Sensu da EFLCH são geridos pela Câmara de Pós-Graduação. B. PAUTA. 1)  13 

Aprovação dos projetos e programas. Foram aprovadas as ações 8282, 15025 e 15024. Foi 14 

solicitada readequação na ação 15090.  2) Aprovação da ata de agosto. A ata foi aprovada. 3) 15 

Proposta para emitir uma circular com os procedimentos básicos de preenchimento do 16 
SIEX. Prof. Odair relatou dificuldades na hora de aprovar as ações, muitas vezes por causa do 17 

preenchimento. Foi sugerido a criação de um protocolo para a análise das ações e também que 18 

seja enviado aos professores um guia para auxiliar no preenchimento do SIEX. Foi levantada 19 

as seguintes sugestões para o documento: Forma de divulgação, prazos, público alvo, equipe 20 

externa, assinatura do chefe do departamento. A secretaria Letícia irá montar um documento 21 

preliminar elencando as dificuldades relatadas e os professores vão alimentar. 4) 22 

Curricularização. Prof. Odair informou que o prazo para encaminhar os documentos 23 

referentes a curricularização para a PROEC é dia 15/10/2018. A verba para financiar a 24 

curricularização provém dos cursos pagos. Foi aprovada uma fórmula de distribuição destes 25 

recursos, a aplicação desta fórmula será feita pela PROEC. Caberá a CAEC reunir as 26 

demandas das UC’s curricularizadas e verificar quais terão prioridade de atendimento. Prof. 27 

Odair explicou a situação delicada da EFLCH, uma vez que a oferta de cursos pagos não foi 28 

aprovada no Campus e a verba para a curricularização vem dos cursos pagos oferecidos pelas 29 

outras unidades da Unifesp.  Prof. Edson Teles disse que não vê problema na situação 30 

apresentada já que a curricularização nos foi imposta, desta forma, a PROEC tem o dever de 31 

repassar verbas para que possamos atender esta demanda. Prof. Cecilia Sanches e Rosangela 32 

Dantas concordaram com o apontamento do Prof. Edson. Prof. Odair deixou claro que se 33 

encontra num dilema ético e por este motivo não irá gerir nenhuma verba que venha do Lato 34 

Sensu. Este ponto será retomado na próxima reunião. 5) Esclarecimentos sobre a ata da 35 

reunião de 05/06 na qual estiveram presentes a Profa. Raiane e a Profa. Magali. Prof. 36 

Odair relatou seu protesto referente ao modo como foi tratado o seu pedido de inclusão de uma 37 

fala da Prof. Raiane na reunião do dia 05/06 e solicitou que esta ata seja aprovada. Os demais 38 

membros concordaram com a aprovação da ata. 6) Escolha da nova coordenação da CAEC. 39 

Nenhum dos membros se habilitou em assumir a coordenação da CAEC. Prof. Edson Teles 40 

esclareceu que ao não eleger um coordenador para a Câmara estaríamos transferindo essa 41 

responsabilidade para a Direção Acadêmica. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi 42 

encerrada e eu, Letícia Arantes lavrei essa ata. 43 
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