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Caros Colegas,  
Acreditamos que, na nossa comunidade, hoje, os manifestos programáticos das diversas chapas tenham, 
lamentavelmente, assumidos um peso risível na formação da opinião sobre os melhores candidatos para os 
cargos de gestão da EACH e que, nesse processo, o perfil dos candidatos, suas posições ideológicas, as 
articulações e as alianças políticas, o marketing e até mesmo as “conversas” de corredor continuem sendo, 
de fato, os fatores determinantes na tomada de decisão – o que é natural, já que é, em muitos aspectos, o 
que já acontece em outras esferas da vida social. Assim, achamos por bem evitar apresentar uma relação 
detalhada de propósitos e optamos por contribuir para o debate apontando quais deveriam ser, ao nosso ver, 
as prioridades da futura presidência da Comissão de Cultura e Extensão Universitária da EACH nessa 
próxima gestão, inclusive à luz daquilo que avaliamos terem sido as principais lacunas da última gestão da 
comissão.  
 
Prioridade 1: Definição de uma política institucional de cultura e extensão universitária para a EACH.  
Abrir o debate e começar uma reflexão ampla e aberta sobre o tipo de extensão universitária queremos para 
a nossa escola, tendo em vista sua missão no âmbito do universo acadêmico em que está inserida e 
respondendo a perguntas como: Que tipo de extensão universitária melhor responde às exigências e aos 
objetivos específicos da EACH, sobretudo no que diz respeito à sua vocação para estudos interdisciplinares 
e de forte inserção social? Como cultura e extensão devem se articular com os outros eixos da atividade 
acadêmica da escola, especialmente agora que se configura uma nova estrutura organizacional? Quais os 
instrumentos para implementar essa política de cultura e extensão? 
 
Prioridade 2: Inserção das atividades de cultura e extensão universitária no projeto institucional e na 
avaliação periódica. A avaliação institucional e da carreira individual dos docentes vem aí e, na nossa 
opinião, isso representa o verdadeiro desafio dos próximos anos já que influirá, de maneira decisiva, no nosso 
destino coletivo e individual. A seriedade e a coerência do trabalho interno realizado pela escola serão 
determinantes para definir como evoluirá a nossa imagem como unidade da USP no futuro e, afinal, como 
seremos avaliados. Todas as comissões estatutárias e seus líderes desempenharão um papel fundamental 
em tal processo e, no caso da CCEx, será essencial garantir um tratamento adequado para esse eixo da 
atividade docente e isso ocorrerá somente se forem dadas bases firmes para corroborar essa valoração e se 
forem mostrados os mecanismos para a interconexão com pesquisa e ensino para que se configure uma 
integração orgânica de todos os aspectos da vida acadêmica na nossa escola. 
 
Prioridade 3. Promoção de iniciativas genuinamente culturais e expansão da permanência da 
comunidade no campus. A riqueza das propostas de atividades culturais e de lazer na escola precisa ser 
expandida, seja pela simples importância de ampliar as oportunidades de crescimento humanos de todos 
nós, seja para encorajar a permanência na escola, seja ainda para promover uma maior interação com a 
população do entorno. Cabe à CCEx essa responsabilidade em articulação direta e permanente com a 
Direção da Escola e os outros órgãos responsáveis, dentro e fora da universidade. 
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