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232ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 2 

SÃO PAULO. Às dezesseis horas do dia 15 de outubro de dois mil e dezoito, 3 

na sala 101 do Bloco A, da Faculdade de Educação da Universidade de São 4 

Paulo, realizou-se a 232ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura e 5 

Extensão Universitária da Faculdade de Educação da Universidade de São 6 

Paulo, sob a Presidência do Professor Doutor Rogério de Almeida, com a 7 

presença dos Professores Doutores Lúcia Helena Sasseron Roberto, Maria 8 

Ângela Borges Salvadori e Elie George Guimarães Ghanem Junior. As 9 

professoras Cassia Geciauskas Sofiato, Shirley Silva e Ana Paula Duboc, 10 

justificaram as ausências. I PARTE – EXPEDIENTE. Item 1. Expediente da 11 

Presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FEUSP. 12 

O senhor presidente iniciou a reunião agradecendo aos membros por 13 

concordarem com a alteração do horário da reunião pois possibilitará a 14 

participação dos docentes no evento Convite ao diálogo - Educação em 15 

tempos de incertezas: a democracia em questão. Ele informou que na 16 

próxima reunião do Conselho Universitário serão discutidas as diretrizes 17 

orçamentárias para 2019, ele acredita que terá pouca alteração do orçamento. 18 

O professor comentou que a Profa. Martha Marandino assumiu a direção do 19 

Centro de Preservação Cultural, órgão da PRCEU. Sobre a 12ª Feira USP e as 20 

Profissões o senhor presidente informou que a feira recebeu 60 mil 21 

participantes, um pouco abaixo do esperado. Ele comentou, também, que está 22 

sendo analisada uma proposta para que algumas atividades de graduação e de 23 

pesquisa sejam validadas como atividades de cultura e extensão. O professor 24 

informou sobre o lançamento do Manual para Cursos de Especialização com 25 

orientações para proposição de cursos e solicitou que a secretária da CCEx 26 

divulgue entre os docentes da FEUSP. Sobre o Encontro USP Escola, 27 

programa do Instituto de Física que tem foco na formação continuada de 28 

professores da rede pública, o senhor presidente informou que o programa 29 

será assumido pela PRCEU e que será formada uma comissão representantes 30 

de todas as áreas. O senhor presidente informou que recebeu um pedido de 31 

auxílio financeiro elaborado pelo prof. Rosenilton e outros docentes da FE para 32 
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contratação de transporte para trazer alunos da rede pública para participar de 33 

evento aqui na FE, os membros concordaram em encaminhar o pedido à 34 

PRCEU. 2. Expediente dos Membros da Comissão de Cultura e Extensão 35 

Universitária da FEUSP. A Profa. Maria Angela participou da congregação de 36 

27 de setembro e apresentou o projeto FEUSP Convida, disse que foi bem 37 

aceito. Não houve manifestação dos demais membros. II PARTE – ORDEM 38 

DO DIA. 1. Aprovação das atas da 230ª e 231ª R.O.. Aprovadas. 2. 39 

Discussão sobre o Projeto “FEUSP Convida – Ações de Diálogos com 40 

Estudantes de Nível Médio”, proposto pelo Prof. Dr. Elie. O prof. Rogério 41 

informou que o projeto teve adesão de alguns professores e agora o prof. Elie 42 

fará contato com as escolas para apresentar o projeto. 3. Indicação de 43 

representante suplente da CCEx para a composição do Conselho Curador 44 

da Fundação de Apoio à Faculdade de Educação. A profa. Maria Angela 45 

será a suplente da CCEx no conselho. 4. Organização do Seminário sobre 46 

Cultura e Extensão a ser realizado nos dias 03 e 04/04/2019. O prof. 47 

Rogério comentou que em reunião entre os presidentes das comissões 48 

estatutárias da FE surgiu a ideia de uma mesa intercomissões no seminário da 49 

CCEx para discutir sobre o tripé da Universidade. O professor sugere alterar o 50 

Seminário da Comissão de Cultura e Extensão para um Seminário 51 

Intercomissões, com mesas contemplando a questão das comissões e as 52 

ações de cultura e extensão. As comissões discutirão as propostas de mesas, 53 

que serão posteriormente definidas e organizadas. A ideia é que tenha tempo 54 

para debate. A professora Lúcia sugere uma mostra de painéis com os 55 

trabalhos inscritos e todos concordaram. Nada mais havendo, o Senhor 56 

Presidente, Prof. Dr. Rogério de Almeida, dá por encerrada esta reunião. E, 57 

para constar eu, Roberta Bido de Almeida, lavrei a presente ata que será 58 

assinada por mim e por todos os presentes na reunião em que for discutida e 59 

aprovada. São Paulo, 12 de novembro de 2018. 60 


