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

Ao vigéssimo setimo dia 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), os 
Professores Doutores Alexandre Ferreira (Departamento de Filosofia), Julio de Souza Valle Neto 
(Departamento de Letras), Dirceu Marchini Neto (Departamento de História) e Alessandro Sales 
(Departamento de Ciências Sociais). A professora Maria Cecilia Sanches (Departamento de Educação) 
justificou ausência. A professora Carolin iniciou a reunião com informes; 1. Regimento Geral Proec. Foi 
alterado o artigo 34, parágrafo 2. 2. O Secretário da Caec encontra-se em afastamento médico. 3. No 
Coec foi ressaltada a necessidade de se ater às necessidades especiais dos inscritos (site da unifesp: 
acessibilidade.unifesp.br). 4. As reunião da Comissão de Curricularização passam a ser extra-oridinárias. 
5. O pedido do Departamento de Filosofia de incluir nos certificados os projetos e programas foi 
apresentado na Comissão de Curricularização e será levado para as instâncias responsáveis. 6. A 
primeira reunião da Comissão Diretrizes Éticas foi marcada. Depois iniciou-se o expediente com a 
seguinte pauta: Pauta 1ª) A ata da reunião ordinária de agosto foi aprovada por unanimidade. Pauta 
2ª) A ata da reunião extra-ordinária de setembro foi aprovada por unanimidade. Pauta 3ª) Verba 
curricularização. Nenhum departamento apresentou sugestões para o uso da verba para o segundo 
semestre. Pelo fato de não ter sido liberada a verba ainda, foi decidio que se consultassem novamente 
os departamentos. Pauta 4ª) O dia e o horário das reuniões ordinárias da Caec Guarulhos foram 
alteradas para a última sexta-feira do mês, às 9:00 horas. Assim, as próximas reuniões serão nos dias 28 
de outubro, 25 de novembro e 16 de dezembro. Decidiu-se de realizar as reuniões de janeiro e 
fevereiro através de consulta por e-mail, por serem meses nos quais muitos docentes se encontrarão 
de férias. Pauta 4ª) Projeto 22683. Aprovado por unanimidade. Projeto 22719 – pedidos de 
readequações. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:10 horas, e eu, Carolin 
Overhoff Ferreira, em ausência do secretário da CAEC, lavrei essa ata. 

 


