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230ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO 1 

UNIVERSITÁRIA DA FACULDADE DE EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE 2 

SÃO PAULO. Às dez horas e trinta minutos do dia 20 de agosto de dois mil e 3 

dezoito, na sala 15 do Bloco B, da Faculdade de Educação da Universidade de 4 

São Paulo, realizou-se a 230ª 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 Ana Paula Duboc, Lucia Helena Sasseron 8 

Roberto, Cassia Geciauskas Sofiato, Shirley Silva e Maria Ângela Borges 9 

Salvadori e representante discente Gabriella de Camargo Hizume justificou a 10 

ausência. I PARTE – EXPEDIENTE. Item 1. Expediente da Presidência da 11 

Comissão de Cultura e Extensão Universitária da FEUSP. O senhor 12 

presidente iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e informando 13 

que as atas das comissões estatutárias serão publicadas no site da FE. Ele 14 

comentou que junto com a reunião do CoCex de junho aconteceu o Apolos’day, 15 

evento para secretários e presidentes das comissões para apresentar as novas 16 

funcionalidades do sistema Apolo. Sobre as bolsas do Programa Unificado de 17 

Bolsas (PUB) o professor informou que apesar de ser um programa da Pró-18 

Reitoria de Graduação a maioria das bolsas foram para projetos de cultura e 19 

extensão. A FE conseguiu 138 bolsas em 2018, número bem maior que as 96 20 

de 2017. Em relação a Feira USP e as Profissões o senhor presidente 21 

comentou que houve muito trabalho de bastidor e envolvimento dos 22 

educadores, a escala de trabalho para funcionários e docentes foi a opção para 23 

não ultrapassar o limite de horas trabalhadas permitidas. A PRCEU a princípio 24 

autorizou o pagamento para dois monitores e após manifestação da CCEx 25 

concedeu mais dois. Para próximas edições será reforçada a questão da 26 

escala de trabalho e o atendimento à demanda por informações sobre pós-27 

graduação. Os membros sugeriram encaminhar sugestões à Pró-Reitoria 28 

solicitando transporte em todos os períodos, interprete de libras ou 29 

acessibilidade via aplicativos. 2. Expediente dos Membros da Comissão de 30 

Cultura e Extensão Universitária da FEUSP. A profa. Shirley informou que 31 

faz parte da Comissão do Projeto Acadêmico e que irá sugerir que as 32 
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comissões analisem a parte que compete a cada uma no projeto. Os membros 33 

irão discutir o projeto e a comissão se posicionará. A profa. Cassia comentou 34 

que na pós-graduação ingressou uma aluna surda e que a FE está contratando 35 

interprete de libras para acompanhá-la nas aulas, a dúvida é como ficará a 36 

acessibilidade da aluna nos cursos e eventos que acontecem na FE. II PARTE 37 

– ORDEM DO DIA. 1. Organização do Seminário sobre Cultura e Extensão 38 

a ser realizado nos dias 03 e 04/10/2018. O prof. Rogério sugeriu adiar o 39 

seminário para março de 2019 pois devido à greve não tivemos reunião em 40 

junho e o convite aos docentes e alunos para participarem do seminário com 41 

comunicações acabou não sendo feito em tempo hábil, os membros 42 

concordaram em adiar e optaram pelos dias 03 e 04 de abril de 2019. A 43 

comissão enviará convite aos docentes e alunos da FE para que apresentem 44 

suas experiências em Cultura e Extensão no seminário. Ficou definido como 45 

prazo para resposta o dia 16/11/2018. 2. Balanço da 12ª Feira USP e as 46 

Profissões. O senhor presidente comentou que há muito trabalho na 47 

organização da Feira, ele agradeceu a contribuição de todos e solicitou que a 48 

secretaria da comissão encaminhasse um e-mail a todos que ficaram no 49 

estande da FE agradecendo pela contribuição e solicitando que enviem 50 

sugestões e/ou críticas para as próximas edições da Feira. Ele comentou que 51 

foi muito bom o envolvimento dos Educadores do Programa de Formação de 52 

Professores da FE, ressaltou que a escala de trabalho para os funcionários foi 53 

a solução encontrada para não ultrapassar o limite de horas permitidas. Os 54 

membros sugeriram que na próxima edição tenha ônibus entre os períodos e 55 

não só pela manhã e tarde, ressaltaram a importância de ter intérprete de libras 56 

ou acessibilidade por meios de tecnologia. 3. Indicação de representante da 57 

CCEx para a Comissão de Cooperação Nacional e Internacional da FEUSP 58 

(membro titular) e recondução da Profa. Cassia como representante 59 

suplente. Os membros decidiram dar prioridade aos membros suplentes da 60 

CCEx para representarem a comissão na CCInt. Será feita uma consulta por e-61 

mail para verificar a disponibilidade. 4. Referendar aprovação do curso de 62 

Atualização “Leituras literárias e práticas de escrita na escola: dimensões 63 

teóricas e práticas, sob responsabilidade da Profa. Dra. Neide de 64 
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Rezende. Referendado. 5. Aprovação da ata da 229ª R.O.. Aprovada. Nada 65 

mais havendo, o Senhor Presidente, Prof. Dr. Rogério de Almeida, dá por 66 

encerrada esta reunião. E, para constar eu, Roberta Bido de Almeida, lavrei a 67 

presente ata que será assinada por mim e por todos os presentes na reunião 68 

em que for discutida e aprovada. São Paulo, 24 de setembro de 2018. 69 


