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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE EXTENSÃO E CULTURA DA EFLCH 1 

Ao vigésimo segundo dia de março de 2022, às onze horas, reuniram-se, através de 2 

videoconferência, os integrantes da Câmara de Extensão e Cultura (CaEC), da Escola de 3 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas de Guarulhos - EFLCH, por meio do aplicativo Google Meet. 4 

Estavam presentes as Professoras Doutoras Maria Cecília Sanches (Vice-coordenadora/ 5 

Departamento de Educação), Edilene Teresinha Toledo (Departamento de História), Celia 6 

Regina Batista Serrão (Departamento de Educação), Valéria Macedo (Departamento de Ciências 7 

Sociais) e Sheila Marques (Setor de eventos), os Professores Doutores Alexandre de Oliveira 8 

Ferreira (Departamento de Filosofia), Julio de Souza Valle Neto (Departamento de Letras) e 9 

Pedro Fiori Arantes (Coordenador Interino/Departamento de História da Arte).  Informes do 10 

ProEC – A professora Maria Cecília iniciou a reunião passando o informe do ProEC a respeito 11 

das Resoluções 215 e 218 que dispõe sobre o retorno seguro das atividades presenciais na 12 

Unifesp, e sobre o uso de Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 para acesso e circulação 13 

em todos os espaços sobre da Universidade Federal de São Paulo – Unifesp, e também sobre a 14 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PROEC Nֻº 01/2022 que dispõe sobre orientações e procedimentos 15 

para a realização das atividades de extensão presenciais sob coordenação da Unifesp. A 16 

Normativa foi lida em sua íntegra. Curricularização  - Conforme a professora Edilene Teresinha 17 

informou em email no dia 30 de março de 2022, "na última reunião da Comissão de 18 

Curricularização reafirmou os prazos já estabelecidos para a finalização da 19 

Curricularização: 31 de julho de 2022 para o envio dos PPCs refeitos e  o 1o. semestre 20 

de 2023 para o início obrigatório do novo currículo com a 21 

extensão curricularizada. Reforço que os Programas ou Projetos aos quais as UCs 22 

extensionistas estarão vinculadas devem ser devidamente credenciados no SIEX antes 23 

do início das aulas em 2023. Não é preciso indicar esses programas e projetos no 24 

PPC. No novo PPC é obrigatório indicar as UCs extensionistas na matriz e o caráter 25 

extensionista deverá ser indicado nas ementas dessas UCs, indicando também o total 26 

exato de horas de extensão nessas UCs, que pode ser total ou parcial. A novidade 27 

dessa última reunião foi a disponibilização de recursos para os Programas e Projetos 28 

de extensão curricularizada. O dinheiro será distribuído em abril e outubro deste ano. 29 

Os coordenadores desses programas e projetos poderão solicitar recursos e caberá a 30 

nós da CAEC avaliar e distribuir os recursos de acordo com os critérios indicados nos 31 

anexos anexados no email” Pauta 1º - Fluxo das atividades do Setor de Eventos – 32 

foram discutidas e deliberadas ações das atividades de Eventos, em conformidades e 33 

obediências aos protocolos de prevenções ao Covid 19, bem como em atenção à 34 

Normativa  PROEC Nֻº 01/2022, entre outros cuidados. Pauta 2º Aprovação de Projeto - 35 

Ação 21724 Ampliando o mapa das artes Diálogo com coletivos culturais de Guarulhos 36 

- Aprovado. Ação 21711 – Reciprocriar - Aprovado. Nada mais havendo a tratar, a reunião 37 

foi encerrada às 13:10horas, e eu, Lourival Machado Soares lavrei essa ata. 38 
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