
APRESENTAÇÃO DA CANDIDATURA E PLANO DE TRABALHO PARA 2020-2021  

 

Comissão de Cultura e Extensão da EACH-USP 

Profa. Dra. Fabiana S. Evangelista (Presidente) 

Profa. Dra. Cynthia H. W. Correa (Vice-Presidente) 

 

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

Humanidades da Universidade de São Paulo, professores, servidores técnicos-administrativos, 

estudantes de graduação e de pós-graduação, 

 

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

(CCEx) 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 o meio ambiente e na busca 

pela transformação da realidade social.  

O trabalho da atual gestão é o ponto de partida para a nossa proposta, cujas ações 

dialogam com as metas da atual direção e do Projeto Acadêmico Institucional da EACH. 

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

estimularemos o envolvimento dos professores, servidores técnicos-administrativos e 

estudantes com atividades de cultura e extensão. Pretendemos contribuir para a permanência 

estudantil, facilitar a comunicação e o andamento dos processos, fortalecer a relação da EACH 

com os órgãos centrais visando ampliar a inserção política e visibilidade da EACH, e auxiliar na 

captação de recursos para as atividades vinculadas à CCEx.  

A Profa. Fabiana Evangelista é presidente da CCEx (biênio 2018-2019) e participante 

ativa das atividades realizadas pela Comissão desde 2006. A Profa. Cynthia é atualmente 

representante titular da CCEx, tendo atuado como suplente no mandato anterior e participado 

de atividades de extensão desde 2010.  

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 & Cynthia 

1. Gestão da Comissão 

 Aperfeiçoar os processos internos de registro e avaliação das propostas de atividades 

de cultura e extensão; 

 Distribuir cada vez melhor o trabalho para que todos membros e colaboradores 

possam atender pontualmente às demandas da CCEx; 

 Continuar o diálogo e o alinhamento de ações com os setores da EACH que viabilizam 

as atividades de cultura e extensão, tais como eventos, convênios, assistências 

técnicas administrativas e direção; 

 Fazer a previsão e executar pontualmente o orçamento destinado para a CCEx; 

 Estudar as causas de desistências dos cursos de extensão para melhorar a oferta de 

atividades; 

 Continuar a busca por recursos para cultura e extensão, bem como divulgar os critérios 

de distribuição dos recursos; 

 Participar do processo de reorganização administrativa da EACH. 

 

2. Gestão das atividades  

 Estimular e apoiar as iniciativas e o envolvimento de docentes, servidores técnicos-

administrativos, estudantes e comunidade nas atividades de cultura e extensão que 

são oferecidas dentro e fora da EACH; 

 Fomentar e apoiar projetos de cultura e extensão que promovam a disseminação do 

conhecimento para a comunidade e a integração com o ensino e a pesquisa; 

 Aumentar ainda mais o incentivo aos proponentes das atividades de cultura e extensão 

para que registrem as atividades na CCEx; 

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

realização da Semana de Cultura e Extensão, Semana da Consciência Negra, concertos 

da OSUSP na EACH, entre outros; 

 Dar continuidade aos projetos realizados na EACH, como UATI, os Programas de Verão 

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



 Mobilizar e organizar a participação da comunidade EACH em atividades e eventos 

promovidos pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão (PRCEU), como Feira USP e as 

Profissões, Visita Monitorada, USP Nascente, bem como nas atividades dos programas 

USP Aproxima-Ação, USP Diversidade e Giro Cultural; 

 Continuar o apoio às ações e projetos estudantis oriundos das Empresas Juniores, 

Diretórios Acadêmicos, Cursinho Popular, entre outros; 

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

Santander, Empreendedorismo Social, entre outros. 

 

3. Gestão da 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; 

 Continuar dando visibilidade às ações da CCEx em parceria com a imprensa EACH, e 

por meio faixas, quadros, pôsteres e vídeos na EACH e para o público externo; 

 Divulgar oportunidades de editais e bolsas; 

 Facilitar a interlocução entre a CCEx e a PRCEU;  

 Incentivar a publicação de trabalhos realizados na EACH em revistas de cultura e 

extensão, por exemplo, a USP INTEGRAção da PRCEU. 

 

Profa. Dra. Fabiana de Sant’Anna Evangelista 

Professora livre-docente 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. Endereço CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/8871159227482154 

 

Profa. Dra. Cynthia Harumy Watanabe Correa  

Professora livre-docente da EACH-USP desde 2018, docente do Curso de Graduação em Lazer 

e Turismo desde 2009 e dos Programas de Pós-Graduação em Turismo (2014-2016) e de Pós-

Graduação em Estudos Culturais desde 2016. Endereço CV Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/1346087751399245 


