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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO DA ESCOLA PAULISTA DE
POLÍTICA, ECONOMIA E NEGÓCIOS – Realizada em 30-09-2015
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Aos trinta dias do mês de setembro de 2015, às 14h, ocorreu a reunião ordinária da

5

Câmara de Extensão. Participaram da reunião a coordenadora da Câmara, Profa. Dra.

6

Cintia Moller, que presidiu a reunião, Prof. Dr. Júlio Cesar Zorzenon Costa, vice-diretor

7

acadêmico, a Profa. Dra. Heloisa Candia Hollnagel, e a Profa. Dra. Gabriela de Brelaz. A

8

professora Cintia iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou aos presentes

9

que o professor Júlio Zorzenon elaborou o parecer para o curso de Especialização em

10

Gestão da Educação Pública. Esclareceu-se que o curso é gratuito e pela UAB. Foi

11

salientado que os novos critérios para aprovação do curso são regidos por normas que

12

exigem Projeto Pedagógico e preenchimento de planilhas. A professora Heloisa informou

13

que para esse curso já existe Projeto Pedagógico aprovado na UAB.

14

esclareceu que 10% da carga horária dos cursos de graduação serão cumpridas por

15

extensão. Para a próxima reunião, o professor Julio se comprometeu de encaminhar um

16

texto sobre a importância da extensão, criado pelo Pró Reitor de Planejamento e

17

Desenvolvimento da UFMG, prof. João Antonio de Paula. A professora Cintia se

18

prontificou a convidar as Profas. Florianita e Raquel, da Pró Reitoria de Extensão, para

19

fazer uma palestra em nosso campus, sobre Extensão. Informou ainda que em novembro,

20

nos dias 16 a 19, ocorrerá a semana cultural e, dessa forma, faz-se necessária a

21

articulação com representação da Câmara de Extensão, alunos e TAES para discussão. O

22

regimento da PROEX está em fase de execução e esse é o momento para sugestões. A

23

professora Cintia sugeriu o seguinte calendário para as próximas reuniões: - 16/10 às 14h;

24

- 19/11 às 14h30min; - 16/12 14h. Na reunião de dezembro será decidido se haverá ou

25

não reunião em janeiro. A professora Cintia demandou à secretária que solicite à

26

coordenação de RI um novo representante para a Câmara de Extensão e, também que

27

digitalize e encaminhe por e-mail aos membros dessa comissão, algumas orientações da

28

Pró Reitoria quanto à Extensão. A profa Gabriela sugeriu que a Proex elabore um tutorial

29

de utilização do SIEX. Sem mais, a professora Cintia agradeceu a presença de todos e
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finalizou a reunião e eu, Ana Paula Silveira do Nascimento lavrei esta ATA que

31

acompanha lista de presença.
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