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Ao vigésimo primeiro dia de dezembro de 2021, 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), Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/
Departamento de Educação), Célia Regina Batista Serrão (Departamento de Educação) e os
Professores Doutores Alexandre de Oliveira (Departamento de Filosofia), Orlando Vian
Junior (Departamento de Letras), Alessandro Carvalho Sales (Departamento de Ciências
Sociais) e Janes Jorge (Departamento de História). Pauta 1º) Aprovação da Ata do mês de
dezembro: A Ata referente ao mês de outubro foi submetida aos colegas, sendo aprovada
unanimemente. Pauta 2º) Retorno presencial: Foi iniciado a discussão conforme propositura
apresentada pela professora Maria Cecília, a respeito do retorno presencial previsto para
abril. As discussões e deliberações consistem nos preparativos dos protocolos para
prevenções das contaminações, levando em conta suporte de álcool em gel, distanciamento
social, máscaras, passaporte de vacinas e entre outros cuidados. Foi sugerido pelo professor
Janes Jorge a utilização, somente de um terço da capacidade das salas. O professor Orlando
Vian Junior, também sugeriu a possibilidade das aulas dos cursos e eventos continuarem a
ser remotas, uma vez que, as experiências que nasceram em virtude da pandemia, mostram
que as aulas remotas têm fluído de forma positiva, e também a participação seria muito
maior, inclusive com a presença de alunos de outros municípios, estados, e até mesmo de
outros países. A professora Carolin apresentou um questionário no Google forms: COMITÊ
EFLCH – Planejamento do Retorno Gradativo, Progressivo e Seguro das Atividades
Presenciais no Contexto da Pandemia da Covid 19 na Unifesp. O formulário foi respondido
pelos colegas. Após a discussão, deliberou-se por apresentar na próxima reunião do Consu,
as propostas discutidas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Lourival
Machado Soares lavrei essa ata.
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