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

Aos vinte e seis dias de julho 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), Celia Regina Batista Serrão (Departamento de Educação) e os 

Professores Doutores Breno Andrade Zuppoline (Departamento de Filosofia), Julio de Souza Valle Neto 

(Departamento de Letras) e Dirceu Marchini Neto (Departamento de História). O professor Alessandro Sales 

justificou a ausência em virtude de problemas particulares. A professora Carolin iniciou a reunião dando as boas-

vindas ao professor Dirceu Marchini, logo em seguida apresentou a pauta:  Pauta 1ª) -  Ata- Foi apresentada a 

ATA referente à reunião ordinária de 21 de junho de 2022 para aprovação aos membros, tendo aprovação, com 

abstenção do professor Doutor Dirceu Marchini Neto, que na ocasião não fazia parte da Câmara, também se 

abstiveram os professores Breno Anderade Zuppolini e Julio Valle por não terem estado presentes na reunião. 

Pauta 2ª) – Curricularização da Extensão do Curso de Filosofia – A pedido do professor Breno do Departamento 

de Filosofia foi inserido na pauta desta reunião a Curricularização da Extensão do curso de Filosofia que está em 

fase de implementação. A princípio, terá duas disciplinas: uma disciplina eletiva com carga horária cem por cento 

extensionista “Extensão e Filosofia” com códigos renováveis a cada semestre, e uma disciplina fixa com o nome 

“Práticas de Ensino de Filosofia.” Houve dúvidas que surgiram na compreensão do e-mail enviado a todos os 

coordenadores de Programas e Projetos sobre o fluxo da curricularização. Após discussão, a professora Carolin 

informou que na próxima reunião da ProEC com as CaEC”s, que acontecerá em 28/07 as questões seriam 

encaminhadas para saneamento das questões levantadas. Pauta 3ª) – Comissão de Curricularização – Com a 

saída da professora Edilene Terezinha da Câmara de Extensão, a professora Carolin Overhoff Ferreira assume a 

representação da Câmara na Comissão de Curricularização. Pauta 4ª -  Aprovação de Projeto - Ação 22406 - 

Didática de línguas estrangeiras: perspectivas humanistas, culturais e interdisciplinares na formação docente -

  Projeto aprovado com indicação de correção. Ação 22306 - Laboratório de História Oral e Livros Didáticos – 

Pedido de Readequação. Ação 22249 - Artes da diferença e escolas diferenciadas: encontros com conhecedores 

de matrizes indígenas e afro-brasileiras – Aprovada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 

13:12horas, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 
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