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

Ao vigéssimo quinto dia de novembro de 2022, às nove 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), os 
Professores Doutores Alexandre Ferreira (Departamento de Filosofia), Julio de Souza Valle Neto 
(Departamento de Letras), Dirceu Marchini Neto (Departamento de História), Alessandro Sales 
(Departamento de Ciências Sociais), a professora Maria Cecilia Sanches (Departamento de Educação) e 
a professor Célia Batista Serrão (suplente Departamento de Educação). A professora Cecilia conduziou a 
reunião e iniciou com informes; 1. Como não sabemos o montante da verba disponível para a 
curricularização, o tema ficará para as próximas reuniões. 2. A definição dos plantões para 2023 foi 
retirada da pauta. 4. O prof. Júlio, representante da CaEC no Comitê de Ética informa que está em 
andamento a construção de um documento com diretrizes éticas para ações extensionistas, por 
modalidade. Estão em curso as diretrizes para eventos. A metodologia usada será estudo de caso. 
Assim, o professor pede que perguntemos aos colegas de departamento casos concretos que possam 
ser discutidos pelo comitê e que tais casos sejam encaminhados a ele. As reuniões ocorrem 
quinzenalmente, às 5as feiras, 9h. Depois iniciou-se o expediente com a seguinte pauta: Pauta 1ª) 1. 
Aprovação da ata do mês de setembro. : Pauta 2ª) Projeto sobre Podcast. Aprovado por unanimidade. 
Projeto coordenado pelo professor Dirceu – pedidos de readequações. Programa Música e bebês, 
coordenado pela profa. Vera Jardim conta com vários problemas: foi suspenso durante a pandemia e 
para ser recadastrado precisa ter um projeto vinculado a ele, mas não consegue associar ações ao 
programa, pois o mesmo não aparece no sistema. A profa. Cecilia se incumbiu de conversar 
diretamente com a professora Vera, para dar encaminhamento à ação. Nada mais havendo a tratar, a 
reunião foi encerrada às 10:30 horas, e eu, Maria Cecilia Sanches, em ausência do secretário da CAEC, 
lavrei essa ata. 

 


