
Comissão de Cultura e Extensão da EACH-USP 
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Candidatas:  

Profa. Dra. Fabiana S. Evangelista (Presidente) 

Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes (Vice-Presidente)  

 

Prezadas e prezados membros da Congregação da Escola de Artes, Ciências e 

Humanidades da Universidade de São Paulo, professores, funcionários, alunos de graduação 

e pós-graduação: 

 

Apresentamos nossa candidatura para a gestão da Comissão de Cultura e Extensão 

da EACH-USP, cujo compromisso central será a promoção e a ampliação de atividades que 

favoreçam a articulação dos saberes e fazeres advindos do ensino e da pesquisa com as 

demandas da comunidade. Nosso trabalho será pautado na transparência, na democracia, 

no respeito à pessoa, na valorização do bem-estar, no cuidado com a sustentabilidade 

ambiental e na busca pela transformação da realidade social.   

Nossa proposta é dar continuidade ao trabalho bem feito da última gestão da CCEx e 

ampliar as iniciativas que promovam a interação da EACH com o entorno do campus, que 

estimulem o envolvimento dos docentes, funcionários e alunos com atividades de extensão, 

que facilitem a comunicação e o andamento dos processos, que fortaleçam a relação com 

órgãos centrais visando atender as demandas da nossa Escola, e que possibilitem captar 

recursos para as atividades vinculadas a CCEx.  

A Profa. Fabiana Evangelista é membro suplente da CCEx desde 2016, participante 

ativa das atividades realizadas pela Comissão desde 2006. A Profa. Francisca Dantas, a Tita, é 

membro titular da CCEx desde 2013, tem ampla experiência com o desenvolvimento de 

projetos de extensão, entre eles as Oficinas de Patchwork utilizando resíduos têxteis para 

alunos da UNATI. Temos grande sintonia na forma de pensar a Cultura e a Extensão 

Universitária, conhecimento e o desejo de tornar a EACH um lugar cada vez melhor. 

Apresentamos a seguir, a proposta de trabalho para a gestão da CCEx nos próximos dois 

anos.  

Contamos com o seu apoio e o seu voto. 



Proposta de trabalho das candidatas Fabiana & Francisca 

 

1. Participação 

 Estimular o envolvimento de docentes, funcionários, alunos e da comunidade com as 

atividades de cultura e extensão que são oferecidas dentro e fora da EACH; 

 Estimular e apoiar as iniciativas de docentes, funcionários e alunos para o 

desenvolvimento de projetos de cultura e extensão; 

 Identificar as demandas e expectativas da comunidade interna e externa da EACH 

para o desenvolvimento das atividades da CCEx através de consultas e canais de 

acesso à CCEx; 

 Propor a divisão de trabalho da CCEx de forma igualitária para que todos membros e 

colaboradores possam atender pontualmente as demandas e processos da Comissão. 

 

2. Comunicação 

 Promover a divulgação das atividades de cultura e extensão para a comunidade 

interna e externa à EACH por meio do portal da CCEx, com programação e calendário 

definidos; 

 Divulgar oportunidades de editais e bolsas; 

 Facilitar a interlocução entre a CCEx e a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão; 

 Dar continuidade ao trabalho de visibilidade realizado pela gestão anterior, como por 

exemplo, a divulgação das atividades na EACH (faixas, quadros, pôsteres) e para o 

público externo (folhetos, pôsteres e vídeos); 

 Disponibilizar o acesso a atas e outros documentos de gestão do colegiado.  

 

3. Integração 

 Fomentar e apoiar atividades de cultura e extensão com caráter multidisciplinar 

através do estímulo da integração das diferentes áreas de conhecimento, de 

docentes, funcionários e alunos; 

 Fomentar e apoiar projetos de cultura e extensão que estabeleçam vínculos com 

projetos de pesquisa, com a graduação e a pós-graduação. 



4. Desenvolvimento  

 Dar continuidade na organização de eventos sobre cultura e extensão, como por 

exemplo, a realização da Semana de Cultura e Extensão e do II Seminário de Cultura e 

Extensão da EACH-USP em 2018, proposto pela gestão anterior; 

 Dar continuidade aos projetos realizados na EACH, tais como UNATI, os Programas de 

Verão e Inverno, projetos de atividade física e bem-estar, A de Artes, entre outros; 

 Mobilizar docentes, funcionários e alunos para participação em eventos promovidos 

pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, tais como Feira USP e as Profissões, Giro 

Cultural USP e Programa Nascente; 

 Divulgar e estimular a participação em editais de fomento à cultura e extensão, tais 

como PUB, Santander, ProAC, entre outros; 

 Desenvolver estratégias para captação de recursos para cultura e extensão, bem 

como divulgar os critérios de distribuição dos recursos; 

 Definir calendário e realizar previsão orçamentária anual para uso dos recursos da 

EACH destinados para a CCEx. 

 

Currículos resumidos das candidatas 

Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista 

Graduada em Esporte pela EEFE-USP, mestrado em Biologia Molecular pela EPM-Unifesp e 

doutorado em Ciência pela EPM-Unifesp. Pós-graduada no Instituto do Coração FMUSP 

(2008) e na Georgia State University (2014). Professora associada da EACH-USP desde 2015, 

docente do Curso de Graduação em Educação Física e Saúde desde 2006 e dos Programas de 

Pós-Graduação em Fisiopatologia Experimental da Faculdade de Medicina da USP e de Pós-

Graduação em Ciências da Atividade Física da EACH. Membro do Grupo de Convivência 

Universitária da EACH-USP (2007-2008). Coordenou junto com outros docentes do curso de 

EFS, a “Virada Esportiva no bairro de Ermelino Matarazzo” (2007), o projeto “Artes marciais: 

cultura, saúde e autocontrole na EACH e na comunidade” (2007-2008), o projeto “ Viva 

Esporte: integração e vida saudável na EACH” (2007-2008), o projeto “Vôlei para a terceira 

idade” (2009-2010). Desenvolveu o “Programa de Educação em Saúde para moradores de 

Ermelino Matarazzo” (2007-2008), ministrou aulas no Curso de Atualização Curricular para 

Professores de Educação Física do Ensino Público na EACH (2007) e no Projeto Bem Estar 



oferecido para professores da rede de ensino público na EACH (2007-2008). Membro da 

Comissão de Graduação de Curso (COC) 2009-2012 e 2016-2018. Presidente da Comissão 

Interna de Biossegurança (CIBio) da EACH-USP (2009-2010) e coordenadora do Comitê de 

Ética em Uso de Animais em Experimentação (CEUA-EACH) desde 2014. Diretora científica 

do Depto. de Educação Física da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (biênio 

2018-2020). Membro da CCEx (suplente) desde 2016 até a presente data. 

 

Profa. Dra. Francisca Dantas Mendes 

Atualmente é vice-coordenadora do curso de graduação Têxtil e Moda, professora livre 

docente (2017) da EACH-USP e pós-doutorada (2016) FAU-USP, Doutorado (2010) e 

mestrado (2006) em Engenharia de Produção pela Universidade Paulista. Lato sensu (2003) 

em Moda e Comunicação pela Universidade Anhembi Morumbi e graduada (1994) no Curso 

Superior de Moda pela Universidade Anhembi Morumbi. Foi profissional do setor têxtil nas 

áreas de desenvolvimento e processo produtivo de produto de moda (1980 a 2011). Realiza 

pesquisa científica sobre: Modelagem; Desenvolvimento de Produto; Paradigmas Produtivos 

na Manufatura do Vestuário de Moda e Sustentabilidade na Cadeia Têxtil e Confecção, com 

publicações de artigos em congressos, capítulos e livros. É líder do grupo de pesquisa no 

CNPq Moda na Cadeia Têxtil e coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa NAP-

SUSTEXMODA da USP. Trabalha por uma cultura de paz da UNESCO. Realiza trabalho de 

Cultura e Extensão desde 2003, período que era professora nas escolas particulares. Na 

EACH tem como principal trabalho de Cultura e Extensão os curso de Patchwork utilizando 

resíduos têxteis para os/as alunas da UNATI, desde 2013. Realizou dentro da EACH vários 

eventos e Congressos Nacionais e Internacionais. Está no segundo mandado como membro 

titular da CCEx. 

 


