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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 

Aos vigessimo e três dias de setembro de 2022, às onze horas, reuniram-se, através de 

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 Carolin Overhoff Ferreira (Coordenadora/ Departamento de História da Arte), 

Valéria Macedo (suplente Departamento de Ciências Sociais) e os Professores Doutores Alexandre 

Ferreira (Departamento de Filosofia) e Julio de Souza Valle Neto (Departamento de Letras). Estavam 

com justificativa de ausência por causa de férias os/as Professores/as Doutores/as Alessandro Sales 

(Departamento de Ciências Sociais), Celia Regina Batista Serrão (Departamento de Educação) e Dirceu 

Marchini Neto (Departamento de História). A professora Carolin iniciou a reunião com o ponto de 

Pauta 1ª): A última ata foi aprovada com abstenção da professora Valéria que não esteve presente na 

reunião de Julho. Pauta 2ª) A necessidade de indicação de um membro e um suplente para a Comissão 

para a redação das “Diretrizes Éticas para as Atividades de Extensão” da Proec foi apresentada – Foram 

indicados o professor Julio de Souza Valle Neto (Departamento de Letras) como titular e a professora 

Carolin Overhoff Ferreira (Departamento de História da Arte) como suplente. Pauta 3ª): O Observatório 

Institucional pssui laptop para ser doado para a Caec – foi decidido que o laptop será oferecido à 

bolsista Suevelin Cinti. Caso ela não quisesse o laptop, seria oferecido a outros bolsistas do Campus 

(projetos e programas). Pauta 4ª): A professora Carolin pediu uma reunião extraordinária para 

avaliação do credenciamento do curso de pós-graduação lato sensu “Humanidades africanas: histórias, 

culturas, filosofias e justiças.” Foi marcada para o dia 12 de setembro, às 11 horas. Pauta 4ª): Houve 

dois projetos a serem avaliados. Para o projeto 22249 foram recomendadas readequações. O projeto 

21491 foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:00 horas, e eu, Carolin 

Overhoff Ferreira, em ausência do secretário da CAEC, lavrei essa ata. 

 


