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Ata aprovada na Congregação de 01/06/2021. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 1 
HUMANAS DA UNIFESP – 05 DE NOVEMBRO DE 2020. Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e 2 
vinte, no sistema virtual de conferência, via Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às nove 3 
horas e onze minutos, a reunião ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 4 
da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali 5 
Aparecida Silvestre. Estiveram presentes os membros: Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Professor 6 
Adjunto), Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de Historia da Arte), Sra. 7 
Ariana Rodrigues Neres de Medeiros (Estudante de Graduação), Prof. Dr. Bruno Konder Comparato 8 
(Professor Associado), Profa. Dra. Carolin Overhoff Ferreira (Professor Associado), Profa. Dra. Elaine 9 
Lourenço (Professor Adjunto), Profa. Dra. Fabiana Schleumer (Chefe do Departamento de História), Prof. 10 
Dr. Fabio Franzini (Professor Associado), Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch (Professor Adjunto), Prof. Dr. 11 
Glaydson Jose da Silva (Professor Associado), Profa. Dra. Graciela Alicia Foglia (Chefe do Departamento de 12 
Letras), Sr. Ivan Ferreira de Sales Lopes (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Izilda Cristina 13 
Johanson (Professor Associado), Profa. Dra. Jacira de Freitas (Professor Adjunto), Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-14 
diretor Acadêmico do Campus Guarulhos), Sra. Janete Cristina Melo Marques (Diretor Administrativo 15 
Campus Guarulhos), Profa. Dra. Joana de Fátima Rodrigues (Professor Adjunto), Sr. João Batista Magalhães 16 
Prates (Estudante de Pós-graduação Stricto Sensu), Prof. Dr. Jorge Luiz Barcellos da Silva (Vice-chefe 17 
Departamento de Educação), Prof. Dr. Julio Cesar Casarin Barroso Silva (Professor Adjunto), Sra. Lídia 18 
Gonçalves Martins (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Lucia Rocha Ferreira (Professor 19 
Associado), Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre (Diretora Acadêmica do Campus Guarulhos), Prof. Dr. 20 
Marcos Cezar de Freitas (Coordenador Câmara de Pós-graduação), Profa. Dra. Marina Soler Jorge (Professor 21 
Associado), Profa. Dra. Melvina Afra Mendes de Araújo (Professor Associado), Sr. Paulo de Oliveira Dourado 22 
(Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Renata Marcilio Candido (Professor Adjunto), Profa. 23 
Rosangela Aparecida Dantas de Oliveira (Coordenador Câmara de Extensão), Profa. Dra. Rosangela Ferreira 24 
Leite (Professor Adjunto), Profa. Dra. Sueli Salles Fidalgo (Professor Adjunto), Profa. Dra. Vera Lucia Gomes 25 
Jardim (Coordenador Câmara de Graduação), Sr. Vitor Paixão Roberto (Estudante de Graduação). 26 
Justificaram ausência: Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do Departamento de Educação) 27 
que foi substituído por: Prof. Dr. Jorge Luiz Barcellos da Silva (Vice-chefe Departamento de Educação), Sr. 28 
Samuel Dias Ribeiro (Estudante de Graduação) que foi substituído por: Sr. Carlos Alberto da Silva 29 
(Estudante de Graduação). Justificaram ausência e não foram substituídos: Sr. Ailton Lafaiete Melo da 30 
Silva Frotscher (Técnico Administrativo em Educação), Sr. Caio Batista da Silva (Técnico Administrativo em 31 
Educação), Prof. Dr. Fernando Maciel Gazoni (Professor Adjunto), Profa. Dra. Hosana dos Santos Silva 32 
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Jose Hamilton Maruxo Junior (Professor Adjunto), Sr. Marcos Kochleitner 33 
(Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Mariangela Graciano (Professor Adjunto), Prof. Dr. 34 
Maximiliano Mac Menz (Professor Adjunto). Não justificaram ausência: Sr. Ailton Mesquita Lima (Técnico 35 
Administrativo em Educação), Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco (Professor Associado), Sra. 36 
Andreza Felix de Avelois (Técnico Administrativo em Educação), Sr. Carlos Alberto da Silva (Estudante de 37 
Graduação), Profa. Dra. Marina Pereira de Almeida Mello (Professor Adjunto), Sr. Mario Cabral de Almeida 38 
(Estudante de Pós-graduação Stricto Sensu), Sr. Otavio Marques de Almeida Rodrigues (Estudante de 39 
Graduação), Profa. Dra. Patrícia Fontoura Aranovich (Professor Associado), Sra. Thalita de Moraes Lacerda 40 
(Estudante de Graduação), Sra. Vitoria Louise Alves Monteiro (Estudante de Graduação). Participaram da 41 
reunião como convidados: Prof. Dr. Anthony Andrey Ramalho Diniz, Prof. Dr. Ivan Rodrigues Martin, a 42 
Magnífica Reitora Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili, a Pró-Reitora de Administração Sra. Tania Mara 43 
Francisco, Prof. Dr. Rodrigo Soares de Cerqueira, Sr. Arilson de Souza Silva, Sra. Andreia Costa Torres da 44 
Mota, Sr. Cicero Ivan Batista, Sr. Leandro Fincatti Prates. Profa. Magali cumprimentou os(as) presentes 45 
dando boas-vindas. Explicou que a reunião estava programada para iniciar com a sessão de informes até as 46 
10h, na sequência seria apresentado o Relatório de Gestão, pela Magnífica Reitora e, por último, seriam 47 
tratados os pontos de pauta, porém como a Magnífica Reitora Profa. Dra. Soraya Smaili avisou que chegaria 48 
por volta de 11h30, informou que iniciaria com os informes e passaria para os pontos de pauta até a 49 
entrada da reitora na reunião. INFORMES: • Comissão Eleitoral sobre eleições para a Diretoria Acadêmica 50 
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da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH) do Campus Guarulhos - A Profa. Magali Silvestre 51 
enfatizou a importância do primeiro informe por ser da Comissão Eleitoral sobre a eleição para diretor e 52 
vice-diretor e antes de passar a palavra ao Prof. Anthony Andrey, presidente, agradeceu a disponibilidade 53 
em assumir essa função e por ter vindo à Congregação para explicar melhor o processo. O Prof. Anthony 54 
Andrey cumprimentou a todos, agradeceu o espaço para esclarecimentos e afirmou que o momento torna 55 
o processo o mais transparente possível na busca a participação de todos. Explicou como ocorre todo o 56 
processo eleitoral e discorreu sobre cada um dos membros que participam da comissão eleitoral. 57 
Apresentou o cronograma do processo de consulta à comunidade da EFLCH que foi disponibilizado no site 58 
da instituição. Esclareceu a importância das datas no processo de eleição destacando treze de outubro 59 
como prazo para o estabelecimento do colégio eleitoral e treze de novembro o encerramento das 60 
inscrições das chapas.  Indicou a página virtual da eleição para consultas e esclarecimentos sobre o 61 
processo eleitoral do Campus Guarulhos (https://eleicoes.unifesp.br), onde constam todos os processos 62 
eleitorais da Unifesp em andamento e solicitou que todos o acessem para ficarem cientes do processo 63 
eleitoral. Informou que foram solicitadas informações específicas sobre os candidatos à eleição ao setor de 64 
RH do campus e que recebeu listagens dos docentes, técnicos e discentes que foram validadas pela 65 
secretária de graduação, câmara de pós-graduação e recursos humanos. Informou que o STI elaborou dois 66 
vídeos, sendo um sobre o processo eleitoral geral e outro que explica o processo de votação de forma geral 67 
e que ambos estão na página principal da Unifesp. Prof. Anthony Andrey agradeceu ao Prof. Marcos Cezar 68 
pela condução brilhante do processo eleitoral no Campus de São José dos Campos e pela contribuição ao 69 
processo eleitoral do Campus Guarulhos, como um apoio técnico de muita importância. Prof. Anthony 70 
Andrey reforçou sobre a importância de todos assistirem aos vídeos. Agradeceu o apoio da STI e reforçou 71 
que a comunidade deve consultar as fontes citadas sobre a eleição, incentivando uns aos outros para que o 72 
processo seja bem participativo, pois em São José dos Campos a adesão foi muito baixa. Agradeceu 73 
também ao Sr. Arilson de Souza e ao Sr. Alcides Junior que tiveram muita importância na comissão e à 74 
Profa. Magali Silvestre pelo espaço na reunião. A Profa. Magali Silvestre informou que o Campus Guarulhos 75 
está fechado em razão da pandemia e questionou como deverá ser feito o acesso da comunidade para 76 
realizar a votação presencial com segurança. O Prof. Marcos Cezar esclareceu que no Campus São José dos 77 
Campos a votação foi cem por cento (100%) online, e que não houve terminal para o voto presencial. Profa. 78 
Magali Silvestre questionou se os servidores que estão afastados ou em férias poderão votar e se todos 79 
poderão votar através do e-mail institucional. O Prof. Anthony Andrey esclareceu que a votação presencial 80 
não será obrigatória, podendo ser feita por celular e computador. Esclareceu ainda que haverá um terminal 81 
no campus e a comunidade deverá decidir se é necessário e se todos os protocolos de segurança assim o 82 
permitem. Informou que a votação será feita via intranet com o e-mail institucional e que os servidores em 83 
férias, afastamento e pós-doutorado poderão votar normalmente. A Profa. Magali Silvestre enfatizou que 84 
seria necessário consultar a Congregação, que desconhece se há sustentação institucional, pelo que foi 85 
votado no Consu, para instalar um terminal no Campus e questionou sobre quem ficaria responsável por 86 
ele e pela fiscalização. Explicou que como o Consu não votou o retorno às atividades presenciais haveria um 87 
comprometimento da logística que ficaria a cargo da comissão eleitoral, sem poder contar com a ajuda de 88 
outras pessoas o que colocaria em risco o processo eleitoral. De acordo com o exposto a Diretora 89 
Acadêmica não concordou com a instalação do terminal e sugeriu submeter à votação a viabilidade ou não 90 
de instalação de um terminal no Campus Guarulhos. A Profa. Magali Silvestre lembrou que caso a 91 
comunidade decidisse instalar o terminal no campus a sua implantação e fiscalização ficariam sob a 92 
responsabilidade da comissão eleitoral, pois não haveria possibilidade de envolver outros servidores ou 93 
discentes para se preservar a integridade de todos devido à pandemia. O Prof. Janes ressaltou que antes de 94 
ser realizada a votação pela Congregação seria necessário saber se a comissão eleitoral teria condições de 95 
assumir essa função, se achava viável a instalação do terminal e a decisão de ficar sob sua 96 
responsabilidade. O Prof. Anthony Andrey esclareceu que a sua decisão era fazer a votação pelo celular e 97 
os discentes receberiam acesso à internet pela Unifesp e que concordava com todos e apoiava a sugestão 98 
da Profa. Magali Silvestre em proceder uma votação. Janes complementou que se houvesse mais de uma 99 
chapa seria necessário mais de um fiscal para acompanhar a votação. Profa. Magali Silvestre afirmou que 100 
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faria a consulta à Congregação para evitar qualquer questionamento, pois não se tratava de uma 101 
necessidade, mas de uma sugestão do STI. Em seguida solicitou a abertura da enquete eletrônica que 102 
registrou 01 voto a favor, 22 contrários e 02 abstenções e declarou que de acordo com o resultado não 103 
seria instalado um terminal de votação no Campus Guarulhos. Profa. Magali abriu espaço para perguntas 104 
ao Prof. Anthony Andrey e ao final agradeceu o emprenho do professor, dos servidores que compuseram a 105 
comissão do Campus Guarulhos e de outros campi e solicitou que todos votassem e legitimassem o 106 
processo democrático de escolha de diretor e vice-diretor. • Informe Direção Acadêmica: A Profa. Magali 107 
Silvestre, dando continuidade à reunião, antes de passar a palavra ao Prof. Ivan Martin, representante do 108 
Departamento de Letras, no Comitê de Volta às Aulas, explicou que o Comitê, que se reúne de três em três 109 
semanas, está discutindo e organizando um inventário sobre as problemáticas a serem enfrentadas a partir 110 
de um possível retorno, desde os aspectos relacionados à infraestrutura até os de acolhimento e que cada 111 
setor representado, com base em discussões realizadas entre os pares, apresenta o seu relato. Profa. 112 
Magali ressaltou o trabalho constante e interessante do Comitê, mas informou que ainda não estava 113 
concluído.  Explicou a proposta do Prof. Ivan Martins e de outros docentes, que previa a realização de um 114 
mapeamento da situação dos estudantes e servidores do campus, por meio de uma enquete a ser realizada 115 
em dois momentos, nos meses de outubro e dezembro, com o objetivo de observar alterações entre os 116 
dados. Concluiu explicando que o Prof. Ivan Martin, em parceria com o servidor Adriano, do NAE, e o 117 
estudante Mario, já fizeram uma análise dos primeiros dados e que será apresentado um relatório, em 118 
fevereiro, para a Congregação.  A Profa. Magali Silvestre passou a palavra para o Prof. Ivan Martin que 119 
explicou o objetivo da realização do levantamento, por meio de aplicação do questionário. Para ele, este 120 
estudo poderá indicar impactos da pandemia na vida da comunidade, reunindo dados que estavam muito 121 
dispersos e seu resultado auxiliará na discussão do comitê sobre como retornar às atividades presenciais, 122 
no momento oportuno. Esclareceu que um modelo de questionário será aplicado junto aos estudantes de 123 
graduação e pós-graduação e o segundo questionário aplicado aos servidores e terceirizados. O Prof. Ivan 124 
Martin disse que foi convidado, pela Profa. Magali Silvestre, para apresentar os resultados do primeiro 125 
questionário que foi aplicado na primeira semana de outubro. Informou que o segundo questionário será 126 
aplicado na primeira semana de dezembro com o objetivo de comparar se houve alguma diferença, alguma 127 
modificação nos dados em relação aos produzidos em outubro. Iniciou a apresentação dos resultados do 128 
primeiro questionário justificando que só seriam expostas as principais informações devido ao tempo 129 
escasso na reunião, mas que havia várias outras questões que detalhariam muitas informações. Relatou 130 
que obteve-se 921 respostas, que correspondem, mais ou menos a 30% de toda a comunidade estudantil, 131 
representando 90% de estudantes de graduação e 10% de estudantes de pós-graduação. A primeira 132 
pergunta, se algum estudante havia tido sintomas da Covid 19, obteve como   respostas 65% não, 15% sim 133 
e 20% talvez. A outra pergunta, se os estudantes haviam feito o teste para Covid 19 resultou em 87 % não, 134 
11% sim e deu negativo e 2% sim e deu positivo, então apenas 2% da comunidade estudantil têm 135 
diagnóstico positivo. Prof. Ivan ressaltou que esses dados eram muito importantes porque definiriam as 136 
estratégias a serem utilizadas caso se tenha que retornar ao sistema presencial antes de uma vacina ou 137 
algum remédio eficiente. Continuou expondo que 73% de estudantes não se enquadram no grupo de risco 138 
e 26% se enquadram no grupo de risco da Covid 19 e que, além da pergunta feita diretamente ao 139 
estudante, foram feitas outras perguntas relacionadas as pessoas com quem ele morava e obteve-se 140 
resposta de que 55% dos estudantes moram com pessoas que não tiveram sintomas relacionados a Covid, 141 
28% que tiveram e 16% que talvez tenham tido. Ressaltou que essa era uma questão importante para se 142 
pensar sobre o retorno, pois o que o surpreendeu bastante foi o fato de que 74% da comunidade estudantil 143 
moram em casas em que há pessoas que se enquadram no grupo de risco para Covid 19. Continuou 144 
expondo os resultados: hospitalização, 97% não foram hospitalizados, 2,9% sim, que corresponde a 27 145 
estudantes; falecimento, essa pergunta se restringiu apenas a casa do estudante e obteve-se como 146 
resposta que 12% tiveram falecimento na família, isto é, um total de 112 pessoas responderam que sim e 147 
87% que não; impactos emocionais da Covid demonstrando os resultados de saúde mental, 7% consideram 148 
que ela esteja boa, 34% relativamente boa, 26% relativamente ruim, 17% ruim e 13% muito ruim; relação 149 
da saúde mental com a pandemia,  para 18% está igual, 9% estável e fazendo  acompanhamento, para 19% 150 
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piorou e estão fazendo acompanhamento psiquiátrico e psicológico, para 47% piorou e não estão fazendo 151 
acompanhamento e para 5% melhorou; impactos financeiros 47% disseram que os rendimentos da família 152 
foram reduzidos em até 50%, 13% em mais de 50% e 37% se mantiveram iguais e 2%  melhoraram os 153 
rendimentos; perda de emprego durante a quarentena, 67% disseram que os familiares não perderam o 154 
emprego e 32% que perderam o emprego; auxílio financeiro, 49% não estão recebendo, 51% estão 155 
recebendo auxílio financeiro do Governo Federal; atividades acadêmicas e infraestrutura apenas 6% dizem 156 
que é insuficiente para as atividades remotas, 49% que é suficiente e 42% relativamente suficientes; se as 157 
propostas de atividades que estão sendo realizadas à distância são adequadas, 44% disseram que são 158 
adequadas, 51% que são excessivas nesse contexto e 4% de que são insuficientes; consideradas as 159 
condições materiais e emocionais 64% dos estudantes conseguiram realizar parcialmente as atividades, 160 
21% plenamente e 13% não estão conseguindo realizar as atividades propostas; quando os estudantes 161 
considerariam seguro retornar as atividades presenciais, 85% que devem ser retomadas, com a vacina ou 162 
medicamento eficiente, 8% com distanciamento social e 5% quando os casos de infecção diminuírem. Prof. 163 
Ivan explicou que havia algumas perguntas sobre as estudantes que são mães e que no campus há 6% de 164 
estudantes que são mães (59 alunas) e desse grupo 50% é responsável principal em cuidar da criança, 30% 165 
por ela e/ou companheiro/companheira e 19% por outras pessoas; se essas crianças estão fazendo 166 
atividades domiciliares e têm suporte, 57% não têm suporte e 42% têm esse suporte; sobre a segurança 167 
das mães depois da retomada das atividades acadêmicas de todos os alunos, 55% dessas mães se sentem 168 
muito inseguras,  38% inseguras e apenas 6% se dizem seguras para retomar as atividades acadêmicas. 169 
Prof. Ivan relembrou que a apresentação se referia ao levantamento realizado junto aos estudantes e 170 
esclareceu que as respostas às perguntas abertas ainda não haviam sido analisadas. Na sequência, passou a 171 
relatar o resultado do levantamento realizado junto aos trabalhadores. Foram obtidas 177 respostas, 66% 172 
de professores, 29% de servidores técnicos administrativos e 3% de terceirizados.  Em relação aos sintomas 173 
relacionados ao Covid, 85% não tiveram qualquer sintoma, 5% tiveram sintomas, que corresponde a nove 174 
pessoas e 9,8% responderam que talvez; testagem da Covid 19, 83% não fizeram teste, 14% fizeram e deu 175 
negativo e 1,7%  fizeram e deu positivo; grupo de risco, 36% se manifestaram ser do grupo de risco para 176 
covid 19 e 63% não fazem parte do grupo de risco; familiares destes trabalhadores(as) 85% não tiveram 177 
sintomas, 7% talvez e 7% sim, tiveram sintomas; se alguém na casa se enquadra no grupo de risco, 50% não 178 
e 50% que sim; hospitalização de familiar,  98% disseram que não e 1,7%  que sim; falecimento na família, 179 
92,7% que não e 7,3% que sim; impactos emocionais, 37% estava com a saúde metal boa, 49% 180 
relativamente boa, 11% relativamente ruim e 1,1% ruim; o impacto da academia na saúde mental, 54% 181 
disseram que está igual,  5,5% que melhorou,  20,3% que piorou, mas não estão fazendo 182 
acompanhamento, 10% que piorou e por isso estão fazendo acompanhamento e 9% que está igual e já 183 
fazia acompanhamento e continua fazendo. Prof. Ivan comenta que os impactos financeiros são menores 184 
nesse segmento, pois para 70% os rendimentos se mantiveram iguais, para 27% foram reduzidos os da 185 
família e para 2,3% foram reduzidos em mais de 50%; empregabilidade, 86% declaram que na família não 186 
houve ninguém que perdeu o emprego e 13% que sim, que teve familiar que perdeu o emprego; auxílio 187 
financeiro,  88% não está recebendo; trabalho remoto,  95% está trabalhando remotamente e 4% não está 188 
trabalhando remotamente; infraestrutura de que dispõe para esse trabalho,  54% diz que é suficiente para 189 
realizar o trabalho, 42% é relativamente suficiente e 2,3% de que é insuficiente; retomada das atividades 190 
presenciais,  80% dizem que devem ser retomadas quando houver vacina ou medicamento disponível para 191 
todos, 10% quando a infraestrutura do campus for adequada e tiver o distanciamento social e 6,9% quando 192 
os casos de infecção diminuírem; trabalho docente à distância, 67% afirmaram que estão realizando 193 
trabalho docente à distância, 32% que não. Prof. Ivan explicou que nesse bloco havia perguntas abertas 194 
ainda não analisadas. Sobre as medidas que estavam sendo implementadas pela Universidade durante a 195 
pandemia ressaltou que havia uma resposta bastante ampla, tanto dos professores, trabalhadores e 196 
estudantes, de que as medidas de um modo geral, são boas e adequadas, com poucas respostas contrárias. 197 
Prof. Ivan Martin concluiu a apresentação do resultado do levantamento e questionou se alguém teria 198 
alguma pergunta. Profa. Magali Silvestre agradeceu ao Prof. Ivan Martin e declarou que a apresentação foi 199 
muito interessante, que os dados eram muito importantes e que pela primeira vez o campus teria dados. 200 
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Profa. Magali informou que a discente Ariana fez um estudo sobre os resultados do levantamento dos 201 
estudantes e finalmente ressaltou que embora o nome do comitê seja Comitê Local de Retorno às 202 
Atividades Presenciais, trata-se de um comitê que justamente estuda a viabilidade desse retorno e não o 203 
seu incentivo, seu objetivo não é dizer quando retornar, mas como e quais as condições para retornar de 204 
forma mais segura. A Profa. Magali Silvestre agradeceu novamente a apresentação do Prof. Ivan Martin e 205 
chamou o Sr. Arilson de Souza, coordenador do NAE para apresentar os informes do setor. • Informe NAE: 206 
O Sr. Arilson de Souza informou que as assistentes sociais estavam trabalhando com a questão dos recursos 207 
em função da pandemia, respondendo diretamente para os alunos e que os psicólogos tiveram um 208 
aumento de demanda e acompanhamento dos alunos. Informou o início de um grupo online de alunos 209 
veteranos criado para auxiliar e dar apoio aos alunos ingressantes e que o NAE vem desenvolvendo 210 
atividades para que nesse momento de pandemia os alunos tenham um suporte psicológico. Em relação ao 211 
sistema de saúde, Sr. Arilson explicou que os alunos entram em contato com o NAE, que faz os 212 
agendamentos na Casa do Estudante.  Sr. Arilson de Souza informou que houve um terceiro edital 213 
referente às cestas básicas, uma ação voluntária, e que no Campus Guarulhos foram distribuídas 100 cestas 214 
básicas, 87 distribuídas para alunos inscritos e 13 cestas não retiradas. Para distribuir as 13 sextas o NAE fez 215 
um levantamento dos alunos com mais necessidade e vulnerabilidade para que pudessem receber e as 216 
demais, com apoio da Direção Administrativa, foram entregues aos terceirizados que apresentavam maior 217 
necessidade. Esclareceu que o NAE estava à disposição, atendendo por e-mail. Sr. Arilson de Souza relatou, 218 
também, que dos 84 chips que o campus recebeu, apenas 46 alunos retiraram esse equipamento e que 219 
foram feitas várias campanhas de divulgação, mesmo assim os alunos não retiraram. Sr. Arilson de Souza 220 
colocou-se à disposição caso houvesse algum questionamento. A Profa. Magali Silvestre consultou os 221 
membros para possíveis perguntas e enquanto as pessoas se manifestavam, aproveitou para informar que 222 
o Sr. Arilson de Souza era o mais recente coordenador do NAE. Explicou que o Prof. Alexandre Barbosa 223 
assumiu a chefia do Departamento de Ciências Sociais e assim, gentilmente, o Sr. Arilson de Souza aceitou 224 
ocupar a coordenação. Comentou que a Direção Acadêmica estava terminando sua gestão e teve uma 225 
aproximação grande com o NAE, o que é bastante satisfatório, pois avalia que é um setor estratégico. 226 
Ressaltou que o setor trabalhou bastante durante a pandemia, todos os setores trabalharam muito, mas o 227 
NAE trabalhou bastante como já relatado, com a organização da entrega dos computadores, dos chips, das 228 
cestas básicas, e com os atendimentos e encaminhamentos dos estudantes, por isso acredita tratar-se de 229 
um setor estratégico que trabalha diretamente com os estudantes. A presidente declarou que a Direção 230 
estava muito satisfeita com essa aproximação e com o Sr. Arilson de Souza na coordenação e que era muito 231 
importante que essas informações chegassem na Congregação. A Profa. Magali Silvestre informou que a 232 
Profa. Ana Hoffmann questionou se os chips não poderiam ser enviados pelo Correio. O Sr. Arilson de Souza 233 
informou que os chips são ao portador e por uma questão de infraestrutura não é possível enviar pelo 234 
Correio e que os alunos precisam assinar o recebimento para que possam enviar esse documento para o 235 
MEC. O Sr. Arilson informou que a PRAE não deu a possibilidade de envio pelo Correio e aproveitou para 236 
solicitar aos alunos que estavam participando da Congregação que ajudassem divulgando essa informação 237 
para os demais alunos. Concluiu ressaltando que o NAE estava à disposição para que os alunos retirassem 238 
os chips, desde que seguindo os protocolos para que fosse de forma segura. A Profa. Magali Silvestre 239 
agradeceu ao Sr. Arilson de Souza dizendo que será uma rotina trazer a coordenação do NAE na sessão de 240 
informes da Congregação. • Informe Apresentação Encontro de Egressos: A Profa. Magali Silvestre, em 241 
continuidade a ordem dos informes da Direção Acadêmica, solicitou a apresentação do documento sobre o 242 
Encontro dos Egressos (Anexo I). A Presidente relembrou a aprovação, em Congregação, da distribuição de 243 
vinte vagas de Professor Visitante entre os Programas de Pós-Graduação e que a Direção Acadêmica 244 
conquistou duas vagas, uma que foi preenchida e outra não. Ressaltou que a Profa. Regina Reis assumiu 245 
esse lugar de Professora Visitante na Direção Acadêmica para criar e desenvolver um Observatório de 246 
dados de ensino superior da EFLCH. Informou que esse Observatório estava desenvolvendo uma pesquisa 247 
sobre egressos da universidade e que seus dados seriam divulgados para os membros da Congregação em 248 
fevereiro do próximo ano. Explicou que os dados ainda estavam sendo analisados, mas seria possível 249 
apresentar no evento os primeiros resultados da pesquisa, que tratava-se de egressos de todos os campi, 250 
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que houve mais de 1500 respostas e que os dados eram muito interessantes e inéditos. A Profa. Magali 251 
Silvestre convidou a todos a participarem e solicitou que divulgassem o evento. Continuou explicando que 252 
o evento foi organizado não só com o objetivo de apresentar os dados da pesquisa, mas também para que 253 
alguns egressos tivessem a oportunidade de contarem um pouco da sua trajetória. Informou que no 254 
primeiro dia haveria uma mesa de abertura em que a Profa. Soraya Soubhi Smaili participaria, juntamente 255 
com a Pró Reitora Adjunta de Planejamento, Prof. Juliana Garcia Céspedes e o Vice-Diretor Janes Jorge, 256 
seguida de uma apresentação do Prof. Marcos Cezar e da Profa. Rosangela Dantas que relatariam as 257 
atividades da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e Câmara de Extensão e Cultura respectivamente, com 258 
o objetivo de divulgar o que a instituição vem fazendo e qual é o tipo de envolvimento que esses ex 259 
estudantes podem ter com a instituição, mesmo sabendo que alguns desses estudantes que responderam à 260 
pesquisa ainda estão vinculados à instituição, principalmente aos Programas de Pós Graduação. Continuou 261 
informando que a mesa dois contaria com a participação do Prof. Dr. Marcio Pochmann, Professor Titular 262 
do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) que trataria sobre o mundo do 263 
trabalho, na área de Ciências Humanas e que no dia 12, quinta-feira, haveria a participação de seis ex-264 
estudantes, que foram convidados porque responderam à pesquisa, professores, historiadores, escolhidos 265 
para mostrarem um pouco de sua trajetória nos cursos que o Campus Guarulhos oferece. Explicou que essa 266 
mesa seria coordenada pela Profa. Joana e que em seguida haveria uma mesa com a participação do Prof. 267 
Daniel e Profa. Angélica que apresentariam os dados preliminares da pesquisa, pois como havia muitos 268 
dados, ainda estavam sendo organizados e analisados. Na sequência a Sra. Lidiane, da STI, fará uma 269 
apresentação sobre a política de egressos e, principalmente, o Portal de Egressos, um canal de 270 
comunicação com os egressos. A Profa. Magali Silvestre conclui afirmando que espera que todos participem 271 
e divulguem o evento. Lembrou que serão projetados 6 vídeos que foram produzidos com ex-alunos, em 272 
que eles fazem testemunhos muito interessantes, depoimentos muito emocionantes que mostram o 273 
propósito do trabalho de cada um de nós, desde o vigia que controla o acesso até o Professor Visitante. 274 
Assinalou, também, que a contração do Professor Visitante foi legítima, lembrando que a Profa. Regina vem 275 
trabalhando muito.  Profa. Magali Silvestre agradeceu aos servidores da Direção Acadêmica, Leandro e 276 
Cícero, que estão na linha de frente da organização do evento, realizado sem qualquer verba, contando 277 
apenas com a tecnologia. Concluiu perguntando aos presentes se havia alguma questão e passou ao 278 
próximo informe. • A Presidente informou que a manifestação aprovada na Congregação passada, em 279 
relação a nova política de inclusão, foi lida pelo Prof. Marcos Cezar no Consu e no Conselho de Graduação e 280 
que o mais importante foi que a Profa. Isabel submeteu ao CG que aprovou a manifestação e assinará a 281 
carta que será divulgada. A Profa. Magali Silvestre ressaltou a importância do campus se manifestar, sendo 282 
que agora trata-se de uma manifestação não só do Campus Guarulhos, mas de toda a instituição aprovada 283 
pela Prograd, pelo Conselho de Graduação. • Profa. Magali seguiu com mais um informe. Explicou que foi 284 
aprovada, pelo CG, uma nova resolução que trata da formatura e colação de grau realizada em formato 285 
digital e que embora no semestre passado já havia sido feita uma formatura online, ainda não havia uma 286 
regulamentação, mas agora há, o que permite realizar a colação de grau online sem problemas. A 287 
Presidente aproveitou para anunciar que a Colação de Grau Ordinária do Campus Guarulhos será no dia 15 288 
de janeiro e que está oficializado esse novo formato digital. Ressaltou que os alunos não estão correndo 289 
nenhum risco de perder a posse em concurso, uma seleção de pós-graduação, um emprego, em razão da 290 
pandemia, pois a Direção Acadêmica já vinha garantindo, pois mais de 200 estudantes já colaram grau on 291 
line e não será diferente em janeiro. • Profa. Magali Silvestre parabenizou os coordenadores e professores 292 
dos cursos de Letras - Português, bacharelado e licenciatura e dos cursos de Filosofia, bacharelado e 293 
licenciatura, que receberam cinco estrelas pelo processo de avaliação que agora é organizado pelo Estadão, 294 
tendo incorporado a metodologia do antigo Guia do Estudante. Manifestou-se tratando de reconhecer ser 295 
uma boa notícia, pois os critérios de avaliação são significativos e é uma forma de divulgação dos cursos do 296 
Campus Guarulhos junto a sociedade.  A Presidente falou da importância de participar do processo, indicou 297 
para os coordenadores o preenchimento dos formulários e alertou que a forma como estes formulários são 298 
preenchidos, facilitam ou dificultam o alcance das estrelas. Concluiu parabenizando a todos(as) os 299 
envolvidos do Campus Guarulhos, mas principalmente os professores e os coordenadores que organizaram 300 
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esses cursos. • Profa. Magali informou que na semana anterior ocorreu uma reunião com todos os fóruns e 301 
órgãos institucionais que discutem a formação de professores, convocada pela Pró-Reitora de Graduação, 302 
que também convidou a Direção Acadêmica, com o objetivo de dar início à discussão sobre as novas 303 
resoluções aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação que dispõem sobre as diretrizes curriculares dos 304 
cursos de licenciatura e a Base Nacional Comum de Formação.  Explicou que foram homologadas, pelo 305 
Conselho Nacional da Educação, duas resoluções (CNE/CP 02/2019 e CNE/CP 01/2020) e seus respectivos 306 
Pareceres, a primeira orienta os cursos de formação inicial e a segunda, a formação continuada. Destacou 307 
que esses documentos demonstram qual é a política de governo do MEC e do Conselho Nacional de 308 
Educação e como concebem a formação continuada como uma formação compensatória e não como uma 309 
continuidade. Ressaltou que toda a literatura da área defende que o trabalho do professor exige um 310 
processo de formação contínua, mas que essa legislação, ao contrário, fragmenta essas duas fases da 311 
formação, além de formatar demais o currículo dos cursos, principalmente porque o conteúdo a ser 312 
aprendido está na Base Nacional Comum Curricular e a aprendizagem da docência está pautada na 313 
aquisição de competências, fatos que interferem no tipo de professor a ser formado, sem protagonismo e 314 
sem autonomia e, principalmente, na autonomia dos cursos das universidades públicas. Profa. Magali 315 
avalia que a situação é muito séria, pois causará um grande impacto no currículo dos cursos de licenciatura 316 
e que por este motivo a ANPEd e Anfope têm se posicionado pela revogação dessa legislação.  Concluiu 317 
afirmando que a Câmara de Graduação do Campus Guarulhos deverá iniciar essa discussão, organizar um 318 
fórum e que muito em breve a Congregação precisará debater e se posicionar sobre esse tema. Na 319 
sequência Profa. Magali Silvestre passou a palavra para o Prof. Marcos Cezar que considerou a inegável e 320 
profunda gravidade de tudo que estava acontecendo, lembrando de uma questão que a instituição e a 321 
EFLCH vinham tentando resolver, a dificuldade nos processos de pagamento das anuidades das 322 
associações, colegiados de pesquisa e pós-graduação, que têm sujeitos coletivos de representação 323 
imprescindíveis. Finalizou dizendo que esperava que esta questão estivesse prestes a ser resolvida.  A 324 
Profa. Magali Silvestre agradeceu ao Prof. Marcos Cezar e informou que foi nomeada, pelo Consu, para 325 
compor uma comissão com o objetivo de discutir esse tema e apresentar uma solução ao próprio Consu. 326 
Informou que a comissão foi composta pelo Procurador, pela Pró Reitora de Administração, Sra. Tania, pela 327 
Profa. Rosana, Diretora do Campus São Paulo e pela Diretora Acadêmica do Campus Guarulhos, todos 328 
indicados pela Profa. Soraya Smaili durante o Consu. Explicou que essa Comissão surgiu após a submissão 329 
de uma proposta de pagamento de uma associação, no Consu e que estava muito difícil levar à frente essa 330 
discussão, pois houve uma única reunião após muita insistência da sua parte e da Profa. Rosana que 331 
também tinha muito interesse sobre este tema. Relatou que nessa reunião foi decido que seria disparado 332 
um questionário, em todos os campi, para levantamento das Instituições e Associações que exigem 333 
pagamento institucional. A Presidente ressaltou que o Prof. Marcos Cezar estava se referindo ao 334 
pagamento de inscrições institucionais, que permitem a participação de coordenadores de Programas de 335 
Pós-Graduação em discussões básicas e estratégicas nessas associações. Informou que havia razão no que 336 
se referiu o Prof. Marcos Cezar, porque ficar de fora sem direito a voto em decisões importantes, na atual 337 
conjuntura, é bem complexo. A Profa. Magali Silvestre comunicou que o questionário não foi levado à 338 
frente, que está questionando como isso será resolvido e que já temos uma resposta oficial de que a Capes, 339 
que sempre permitiu, não está permitindo esse pagamento. Foi questionada na Anped como está essa 340 
questão nas outras instituições e disseram que não há nenhum problema. A Profa. Magali Silvestre 341 
informou que está tentando de forma insistente e que se essa questão não andar, o próximo passo será se 342 
pronunciar no Consu para sair dessa comissão, afinal não dá para sustentar uma comissão que não 343 
apresenta resposta para o próprio Consu. A Presidente informou que se tratava de uma despesa 344 
institucional de aproximadamente dez mil reais, no cômputo de um orçamento de mais de sessenta 345 
milhões e que compreendia que todo esse estresse por causa de dez mil reais seria uma falta de 346 
entendimento de quem realmente tem o poder de levar isso à frente. A Profa. Magali Silvestre disse que 347 
essa seria uma questão muito simples de resolver, pois o Procurador afirma que dependeria somente de o 348 
Consu aprovar a lista de instituições para pagamento. A Presidente pediu desculpas pela exaltação e 349 
informou que esse era um problema antigo e que se tivesse um orçamento descentralizado, poderia tentar 350 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP – CEP: 07252-312 

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas.unifesp.br 

 

8 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 01/06/2021. 

outras formas de pagamento, mas no momento não havia possibilidade alguma de tratar com essa 351 
questão. A Profa. Magali Silvestre agradeceu ao Prof. Marcos Cezar por ter lembrado dessa questão e 352 
concluiu dizendo que se não houvesse pagamento a Unifesp não poderia participar de discussões e 353 
decisões importantes. Em seguida a Presidente passou a palavra ao Prof. Bruno Comparato que havia se 354 
inscrito. O Prof. Bruno disse que essa dificuldade sobre o pagamento das anuidades das associações vem 355 
desde o ano passado e que quando conversou com a Presidente da Anpocs (Associação Nacional de Pós-356 
Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais) ela disse que só a Unifesp tinha essa dificuldade, porém 357 
informou ter ficado surpreso quando este ano em uma assembleia, levantou a questão do pagamento das 358 
anuidades e descobriu que muitos outros programas de universidades federais estão com a mesma 359 
dificuldade. Destacou que achava muito estranho a Anped (Associação Nacional de Pós-Graduação e 360 
Pesquisa em Educação) ter afirmado que só a Unifesp tinha esse problema, quando na verdade muitos 361 
outros programas passam pelo mesmo problema. Finalizou dizendo que a situação era muito séria, porque 362 
o dinheiro é pouco e é um dinheiro que os Programas podem gastar, portanto não será tirado da 363 
Universidade, o que faz parecer uma dificuldade interna. O Prof. Bruno declarou tratar-se de um desabafo 364 
e agradeceu. A Profa. Magali Silvestre informou que esse pagamento sempre foi realizado com a verba 365 
Proap, mas que segundo informações recebidas, a Capes não autoriza mais o pagamento institucional de 366 
associações com esta verba. Além disso, julga que há falta de entendimento sobre a importância dessa 367 
representação institucional para algumas pessoas que são responsáveis pela tomada de decisão. Destacou 368 
que caso não haja retorno, não vê sentido em permanecer em uma comissão que não consegue resolver 369 
missão tão importante. • Profa. Magali Silvestre passou ao próximo informe explicando que a Unifesp 370 
possui um Sistema de Gestão de Conselhos Centrais, Conselhos de Campus e Congregações, o Gescon, que 371 
permite agendamento de reuniões, justificativas, elaboração e pesquisa de atas homologadas de forma 372 
eficiente e integrada e que desde o ano de 2018 tentava implantar esse sistema no Campus Guarulhos. 373 
Informou que devido a uma série de questões técnicas só conseguiu implantá-lo nesse ano e que, ainda 374 
nesse mês foi utilizado o e-mail para a convocação da reunião de Congregação, mas que a partir de 375 
dezembro tudo será feito pelo Gescon, as justificativas de ausências, as atas e a consulta dos anexos. A 376 
Presidente passou a palavra para o Sr. Leandro fazer uma breve explicação sobre o sistema. O Sr. Leandro 377 
informou que o Gescon é um sistema de organização e gestão de reuniões, que pretende-se utilizá-lo para 378 
a Congregação de Guarulhos e que é acessado pela Intranet. Avalia que é um bom sistema, pois nele são 379 
arquivadas as listas de presença, anexos, atas e convocações, de forma segura. Informou que o sistema 380 
facilita a organização e gestão dos documentos da Congregação e que todos os membros já foram 381 
cadastrados, o que só foi possível utilizando-se o e-mail institucional. Explicou que não haverá muita 382 
diferença, pois os membros continuarão a receber as convocações pelo e-mail institucional, porém 383 
registrarão as justificativas de ausência pela intranet e poderão consultar os arquivos por meio de um link 384 
que será disponibilizado no e-mail recebido. A Profa. Magali Silvestre agradeceu ao Sr. Leandro e dando 385 
continuidade à sessão de informes passou a palavra à Diretora Administrativa. • Informe Direção 386 
Administrativa: A Sra. Janete cumprimentou a todos e disse que havia poucos informes, que no último mês 387 
de outubro houve bastante trabalho com as verbas Capes e Proap e que, portanto, o departamento 388 
administrativo se dedicou a isso. Relatou que foi feita uma licitação, em tempo recorde de um mês, foram 389 
realizadas algumas adesões e utilizadas ata do Campus São Paulo, com o compromisso da reposição. 390 
Explicou que não foi possível utilizar todo o recurso Proap em razão da pandemia, mas que apesar do 391 
cenário, foi possível utilizar uma boa parte deste recurso, o que foi muito. Informou que neste mês 392 
também houve, no Campus, a mudança do contrato de vigias e que a empresa Grave iniciou dia 03 e a 393 
maior parte da equipe foi mantida. Essa mudança ocorreu para melhorar os custos do contrato e a 394 
qualidade dos serviços. A Presidente agradeceu a Sra. Janete e passou a palavra ao Prof. Marcos Cezar que 395 
havia solicitado. O Prof. Marcos Cezar agradece em nome da Câmara de Pós-graduação e pesquisa a 396 
atuação da Direção Administrativa, empenho pessoal da Sra. Janete, declarou que se avançou muito e 397 
sempre são muito difíceis essas situações, que se trabalhou em uma burocracia intransponível, mas se 398 
avançou muito com o espírito de colaboração que foi encontrado. A Profa. Magali Silvestre passa a palavra 399 
à Profa. Flávia por solicitação. A Profa. Flavia cumprimentou a todos, agradeceu publicamente a Sra. Janete 400 
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e sua equipe, ao secretário Sr. Ailton Mesquita e Sr. Ailton Frotscher, que na quinta e sexta-feira da semana 401 
anterior, foram de um empenho incrível e que se não fosse por esse empenho o Programa de Pós-402 
graduação não teria conseguido. A Presidente agradeceu a manifestação da Profa. Flavia e informou que o 403 
Prof. Bruno também agradeceu por meio do chat. • Informe Representante Docente: Sem informes. • 404 
Informe Representante Discente: Sem informes. • Informe Representação Técnicos Administrativos: Sem 405 
informes. • Informe Biblioteca: Sem informes. • Informe Câmara de Graduação: A Profa. Vera Jardim 406 
informou que a Câmara de Graduação encerrou o semestre letivo e lembrou que todos os relatórios 407 
produzidos nesse período estão disponíveis na página da Câmara, no site do campus, em um campo 408 
denominado Relatórios e Orientações. Informou que foram feitas as últimas avaliações parciais, com dados 409 
parciais, porque foi necessário fazer o replanejamento do segundo semestre. Relatou que somente o curso 410 
de Pedagogia, com Prof. Fernando, que fez um belíssimo levantamento e a Profa. Manuela, coordenadora 411 
de História da Arte, apresentaram dados bastantes consistentes que indicavam a importância, na visão dos 412 
alunos, dos encontros síncronos, pelo contato, pelo acolhimento, mas também para promover debates e 413 
discussões que foram importantes para poder finalizar e encaminhar o cumprimento das UC, além de 414 
chamarem a atenção para a necessidade de uma adequação dos materiais, aos conteúdos propostos pelas 415 
UC’s, pois os tempos são diferentes e muitas vezes a quantidade de material não é compatível com as 416 
condições de leitura e acompanhamento. Informou que a Câmara de Graduação realizaria uma reunião, 417 
mas que como não é de costume fazer reuniões durante o período de recesso, foi adiada para o início do 418 
próximo semestre. A Profa. Vera Jardim lembrou a todos que a Prograd terminou uma pesquisa virtual com 419 
os alunos e agora iniciou uma pesquisa com os professores. A Câmara de Guarulhos tem procurado fazer os 420 
seus próprios levantamentos, para que tenha o perfil dos alunos e dos professores, do Campus, com um 421 
retrato mais fiel das condições e realidade e por mais que isso se sobreponha a alguns levantamentos e 422 
cenários desenvolvidos pela Prograd, a Câmara acha melhor manter esse procedimento para obter dados 423 
mais fiéis sobre a realidade. Profa. Vera ressaltou que além dos levantamentos da Prograd demorarem para 424 
serem disponibilizados, chegam muito atrasados para as necessidades do campus e nem sempre se 425 
consegue acesso a todos eles. Esses dados também são mais gerais e nem sempre atendem às 426 
necessidades o campus. A Profa. Vera Jardim finalizou dizendo que os relatórios finais serão 427 
disponibilizados no começo do próximo semestre e que acumularam, pois os coordenadores estavam 428 
planejando o segundo semestre de 2020, mas que eles serviram de base para o planejamento do segundo 429 
semestre. A Profa. Vera Jardim colocou-se à disposição para esclarecer alguma dúvida.  A Profa. Magali 430 
Silvestre perguntou à Profa. Vera Jardim quando seria aprovado o calendário do segundo semestre e que 431 
precisaria passar pela Congregação.  A Profa. Vera Jardim disse que seria enviado com as adaptações 432 
necessárias em breve. A Presidente informou que, como a próxima Congregação seria somente em 433 
dezembro, haveria necessidade de aprová-lo ad referendum, até mesmo porque as rematrículas já haviam 434 
iniciado. Profa. Vera Jardim informou que a próxima reunião será no dia 23 de novembro, no início do 435 
semestre letivo, quando, provavelmente, será acertado o calendário.  A Profa. Magali Silvestre reforçou a 436 
importância de o calendário ser aprovado com tempo para ampla divulgação entre os alunos e que a 437 
Câmara não pode deixar que o calendário acadêmico esteja em andamento antes de ser aprovado.  A 438 
Presidente aproveita para agradecer, em especial, às equipes do Apoio Pedagógico e à Secretaria 439 
Acadêmica, que vem trabalhando muito neste final de semestre e para o começo do novo semestre. 440 
Agradece toda a equipe e ao chefe, Sr. Marcio e declara que a equipe dele está em constante conversa com 441 
a Direção Acadêmica por entender ser muito importante esse diálogo. Agradece mais uma vez e explica 442 
que se os servidores não assumissem esse trabalho com tanto afinco, prejudicaria muito a vida dos 443 
estudantes. A Profa. Magali Silvestre solicitou que fosse registrado em ata o agradecimento porque os 444 
setores acadêmicos são estratégicos, mas que com o trabalho remoto tudo ficou bem mais complicado. 445 
Mesmo assim, esses setores estão em revezamento, indo ao campus para atendimento presencial não 446 
prejudicando os estudantes e que, Direção e demais setores estão fazendo de tudo para que a pandemia 447 
não atrapalhe a vida estudantil dos alunos do Campus Guarulhos. A Presidente agradeceu a Profa. Vera 448 
Jardim. • Informe Câmara de Pós-Graduação:  Sem informe. • Informe Câmara de Extensão: A Profa. 449 
Rosângela discorreu sobre o retorno do Fórum de Cultura, que aconteceu no dia 20 de outubro, com o 450 
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objetivo de rever o Plano de Cultura da Unifesp que está passando por uma reavaliação. Explicou que ele já 451 
foi submetido à comunidade no final do ano passado e início deste ano, ocasião em que foram apontados 452 
os itens que merecem reelaboração. Relatou que o Fórum foi dividido em duas partes, na primeira contou 453 
com a fala de dois professores, um deles da Universidade Federal de Uberlândia e o outro da Universidade 454 
Federal do Cariri e que foram muito boas, de muitas inovações nesse campo. Informou que a 455 
Coordenadoria de Cultura está trabalhando para que sejam disponibilizadas as gravações em vídeo dessas 456 
falas e que na parte da tarde, cinco grupos trabalharam, com maior atenção, sobre as cinco propostas que 457 
compõem o Plano de Cultura e que serão encaminhadas ao COEC para que sejam consolidadas para 458 
implementação. Profa. Rosângela explicou que os Observatórios Institucionais estão apresentando os seus 459 
resultados e que a apresentação do Campus Guarulhos estava marcada para o dia treze e que assim que 460 
receber o link de transmissão divulgará na lista de docentes. Além disso relatou que a Proec adquiriu duas 461 
licenças de um aplicativo que se chama StreamYard com a finalidade de auxiliar o trabalho de transmissão 462 
de eventos. Esse recurso funciona como um estúdio virtual que direciona, a partir de um link, centraliza a 463 
transmissão e distribui para outras plataformas. Para ser utilizado é necessário consultar uma agenda, que 464 
está disponível na página da Proec, pois não é possível utilizar concomitantemente as duas assinaturas. 465 
Profa. Rosângela explicou que o uso do aplicativo tem algumas limitações, pois o evento não pode ter mais 466 
do que quatro horas e o suporte da STI disponível para os eventos que ocorrem durante os dias úteis, só 467 
está disponível de segunda a sexta, das 8 horas às 18 horas e que fora desse período o suporte fica sob a 468 
responsabilidade da equipe que está coordenando o evento. Concluiu dizendo que a STI oferece um 469 
treinamento, uma capacitação para o uso dessa ferramenta. Na sequência apresentou o último informe ao 470 
relatar que haverá o mês da consciência negra, em novembro, e que a coordenadoria de direitos humanos 471 
está centralizando, na sua página, os eventos que tenham relação com esse tema e que Guarulhos vai 472 
promover alguns eventos que serão multicampi. Encerrou convidando a todos para acompanharem as 473 
páginas de Direitos Humanos, da CAEC, e da Proec para assim dar visibilidade à divulgação desses eventos. 474 
A Presidente informou que não havendo mais informes passaria de imediato para a Ordem do dia. 475 
EXPEDIENTE • 1. Aprovação de Atas. A ata do mês de outubro foi aprovada por unanimidade. A ata do mês 476 
de agosto de 2020 foi aprovada, por unanimidade, com três ressalvas apresentadas pela Profa. Rosângela: 477 
linha 329, retificar o nome Maria Cecília Dantas substituindo por Maria Cecília Sanches, corrigindo o 478 
sobrenome da professora; linha 509 - substituir pelo seguinte texto: "Explicaram que o problema foi 479 
tratado com a Profa. Magali Silvestre e a Profa. Rosangela Dantas, ficando definido que neste momento, 480 
serão emitidos somente os certificados relativos a eventos de extensão cadastrados no SIEX, por ser um 481 
sistema seguro, ficando suspensa a emissão de certificados dos outros tipos de eventos pelo setor."; linha 482 
513 - substituir "dos certificados" para "de certificados"; • 2. Ciência aos processos discentes - Núcleo de 483 
Apoio Pedagógico: A Profa. Magali Silvestre perguntou se havia alguma dúvida ou pergunta sobre os 484 
relatórios que foram disponibilizados como anexos da reunião e não havendo nenhuma manifestação, a 485 
Presidente registrou ciência aos processos discentes analisados na Reunião Ordinária da Câmara de 486 
Graduação em 05/10/2020. • 3. Aprovação do pedido de redistribuição do Prof. Dr. Dirceu Marchini Neto, 487 
atualmente lotado na Universidade Federal do Tocantins, para o departamento de História da 488 
EFLCH, para preenchimento de vaga disponível nº. 0873573: A Profa. Magali Silvestre solicitou que a Profa. 489 
Fabiana esclarecesse sobre a redistribuição.  A Profa. Fabiana informou que em fevereiro de 2020 a Profa. 490 
Rossana Alves Baptista Pinheiro, professora do Departamento de História, apresentou à universidade um 491 
pedido de exoneração o que deixou uma vacância no curso de História Medieval. Esclareceu que o Prof. 492 
Dirceu é um professor jovem, tem uma boa experiência na Universidade Federal de Tocantins, acabou de 493 
terminar um pós-doutorado na Universidade de Harvard e apresenta um perfil muito adequado às 494 
necessidades do departamento. Explicou que em razão dos trâmites da política nacional para a realização 495 
de concursos o Conselho do Departamento foi favorável ao pedido de redistribuição apresentando-o para 496 
esta Congregação. A Presidente agradeceu e submeteu à votação. Com vinte e seis (26) votos favoráveis, 497 
zero (0) contrários e duas (2) abstenções, a Profa. Magali Silvestre registrou aprovada a redistribuição do 498 
Prof. Dr. Dirceu Marchini Neto, para o Departamento de História da EFLCH, com contrapartida de vaga. • 499 
4. Aprovação do ad referendum da indicação do Sr. Arilson de Souza Silva para assumir a coordenação do 500 
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NAE Campus Guarulhos, em substituição ao Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira: A Profa. Magali Silvestre 501 
esclareceu que a indicação foi aprovada ad referendum porque o Prof. Alexandre já havia assumido a chefia 502 
de Departamento de Ciências Sociais e o NAE não poderia ficar sem coordenação. Informou que a indicação 503 
também foi aprovada ad referendum na PRAE.  A presidente submete a votação. Aprovado com vinte e três 504 
(23) votos favoráveis, zero (0) contrários e uma (1) abstenção. A Profa. Magali Silvestre registrou aprovado 505 
o ad referendum da nova coordenação do NAE, EFLCH: Sr. Arilson de Souza Silva. • 5. Aprovação dos 506 
relatórios de Professores Visitantes, por solicitação da Coordenação da Câmara de Pós-Graduação e 507 
Pesquisa da EFLCH: A Profa. Magali Silvestre perguntou ao Prof. Marcos Cezar se havia alguma observação 508 
a ser feita que respondeu não haver. A presidente submeteu a votação, com o resultado de vinte e três (23) 509 
votos favoráveis, zero (0) contrários e três (3) abstenções. A Profa. Magali Silvestre declarou aprovados os 510 
relatórios de Professores Visitantes, a pedido da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH: 511 
Educação: Profa. Dra. Isabel Cristina de Moura Carvalho e Profa. Dra. Mirian Jorge Warde; Educação e 512 
Saúde: Prof. Dr. José Leon Crochik e Profa. Dra. Maria Inês Bacellar Monteiro; História da Arte: Profa. Dra. 513 
Ana Letícia Fialho; Letras: Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria e Prof. Dr. João Adolfo Hansen; Ciências 514 
Sociais: Prof. Dr. Brasílio Sallum Júnior e Prof. Dr. Carlos Alberto Steil. • 6. Aprovação da relação de pontos 515 
do Departamento de Filosofia da EFLCH referente à concurso de Livre-Docência: A Profa. Magali Silvestre 516 
esclareceu que o concurso de Livre-Docência tem um calendário específico que normalmente é aprovado 517 
ao final de cada ano. Informou que o Departamento de Filosofia já tem um processo aberto de livre-518 
docência e que se tratava apenas de aprovação de mudança de pontos por solicitação do Departamento. A 519 
presidente submeteu a votação, com o resultado de vinte e dois (22) votos favoráveis, zero (0) contrários e 520 
quatro (4) abstenções. A Profa. Magali Silvestre registrou aprovada a relação de pontos do Departamento 521 
de Filosofia da EFLCH, referente a concurso de Livre-Docência: 1. Autonomia da arte - 2. Arte e técnica - 3. 522 
Indústria cultural - 4. Crítica da cultura e crítica da ideologia - 5. Teoria estética, história da arte e crítica de 523 
arte - 6. Filosofia e literatura - 7. Sujeito e objeto - 8. Forma e material - 9. Mímesis e racionalidade - 10. 524 
Símbolo e alegoria - 11. Particular e universal - 12. Imagem e percepção - 13. Experiência e narração - 14. 525 
Aparência e verdade - 15. Drama e tragédia - 16. Crise do romance - 17. Lírica e modernidade - 18. 526 
Intermidialidade - 19. Arte moderna e arte contemporânea - 20. Fim da arte. • 7. Aprovação da nova 527 
coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão – NAI e novos membros discentes em substituição à 528 
Maria Victoria Medeiros e Cintia Franco: Coordenador: Prof. Dr. Marcio Hollosi; Vice-529 
coordenadora: Profa. Dra. Marian Avila de Lima e Dias; Representantes discentes: Camila Andrade 530 
Saueia; Izabella Maria dos Santos Fernandes; Jéssica Biône da Silva; Luana Tortorette Costa; Vanessa 531 
Lopes Rodrigues; saída, a pedido, do Prof. Dr. Alexandre de Godoy: A Profa. Magali Silvestre convidou a 532 
Profa. Sueli para apresentar o novo regimento. A Profa. Sueli discorreu sobre as atividades do NAI nestes 533 
últimos anos e informou que desde 2016/2017, vários professores do campus fizeram parte de GT em 534 
conjunto com outros professores e servidores de outros campi e reitoria para desenvolverem ações que 535 
pudessem promover acessibilidade e inclusão, o que resultou na Resolução 164, aprovada no Consu em 536 
novembro de 2018. Várias ações foram executadas, como por exemplo, levantamentos de acessibilidade 537 
desde a parte física (indicações em braile, localizações nos campi, banheiros adaptados, plataformas 538 
elevatórias), questões pedagógicas (equipamentos e software para biblioteca, acompanhamento de alunos 539 
por meio de grupos de trabalho) e questões informativas (cursos online para servidores). Profa. Sueli 540 
relatou que o NAI tem na sua composição membros servidores da divisão de infraestrutura, biblioteca, NAE 541 
e discentes e que durante os dois últimos anos ocorreram as seguintes ações: reuniões mensais, 542 
acompanhamento de matrícula de alunos com deficiência e acompanhamento do aluno durante o 543 
semestre letivo, ampliação das cotas., realização de reuniões constantes entre alunos e coordenadores; 544 
conquista de assento na Câmara de Graduação. Com apoio da Direção Acadêmica foram realizadas rodas 545 
de conversa mensais em 2019 e dois eventos, um em 2019 e outro em 2020, ambos online, além disso, 546 
houve a construção de site para divulgação do NAI e página no Youtube, reuniões com a Prefeitura de 547 
Guarulhos para que os estudantes com deficiência tivessem ônibus até a porta do campus, construção do 548 
portal de acessibilidade e autorização da reitoria para contratação de intérpretes pela Prae. Profa. Sueli 549 
informou que enviará relatório concluído para a Direção Acadêmica e que os nomes dos novos membros 550 
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foram aprovados nas últimas reuniões do NAI. A Profa. Magali Silvestre agradeceu à Profa. Sueli e à Profa. 551 
Erica e ressaltou que implantar uma política de acessibilidade na instituição não é uma tarefa fácil. A 552 
Presidente submeteu a votação com o resultado de vinte e oito (28) votos favoráveis, zero (0) contrários e 553 
duas (2) abstenções. A Presidente registrou a aprovação do ponto de pauta com as seguintes alterações 554 
na composição do NAI: Coordenador: Prof. Dr. Marcio Hollosi; Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Marian Avila 555 
de Lima e Dias; Representantes Discentes: Camila Andrade Saueia, Izabella Maria dos Santos Fernandes, 556 
Jéssica Biône da Silva, Luana Tortorette Costa e Vanessa Lopes Rodrigues. • 8. Aprovação de indicações de 557 
novos membros para composição da Subcomissão da CPA Campus Guarulhos e ratificação de indicação 558 
dos representantes do Campus Guarulhos para composição da Comissão Própria de Avaliação, por 559 
solicitação do seu Presidente: A Profa. Magali Silvestre perguntou se havia alguma dúvida e como não 560 
houve manifestação, submeteu a votação com o resultado de vinte e quatro (24) votos favoráveis, zero (0) 561 
contrários e três (3) abstenções. A Profa. Magali Silvestre registrou aprovada indicação de novos 562 
membros para composição da Subcomissão da CPA Campus Guarulhos e ratificação de indicação dos 563 
representantes do Campus Guarulhos para composição da Comissão Própria de Avaliação da Unifesp: 564 
Coordenadora: Profa. Dra. Leticia Coelho Squeff (Departamento de História da Arte); Vice-coordenador: 565 
Prof. Dr. André Luiz Barros da Silva (Departamento de Letras); Docentes Titulares: Prof. Dr. Adalberto dos 566 
Santos Souza (Departamento de Educação); Profa. Dra. Ana Lúcia Lana Nemi (Departamento de História); 567 
Profa. Dra. Christina Windsor Andrews (Departamento de Ciências Sociais); Prof. Dr. Eduardo Henrique 568 
Peiruque Kickhofel (Departamento de Filosofia); Docentes Suplentes: Profa. Dra. Daniela Finco 569 
(Departamento de Educação); Profa. Dra. Débora Cristina Goulart (Departamento de Ciências Sociais); 570 
Profa. Dra. Leila de Aguiar Costa (Departamento de Letras); Profa. Dra. Yanet Aguilera Viruez Franklin 571 
(Departamento de História da Arte); Discentes Graduação: Melissa Tavares (História da Arte); Discentes 572 
Pós-Graduação: sem representante; Representante da Direção Acadêmica: Profa. Dra. Magali Aparecida 573 
Silvestre; Técnico Administrativo: sem representante; Representante da Sociedade Civil: Ana Paula Reis 574 
Félix Pires;  Representante Campus Guarulhos na CPA Central: Profa. Dra. Leticia Coelho Squeff 575 
(Departamento de História da Arte). A Prof. Magali Silvestre, com a entrada na reunião da Magnífica 576 
Reitora, Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili, informou que remeteria o último ponto de pauta para o final da 577 
reunião e que a depender do horário poderia ser transferido para a próxima reunião. • Apresentação da 578 
Magnífica Reitora da Unifesp, Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili e da Sra. Tânia Mara Francisco, Pró-reitora 579 
de Administração: A Prof. Magali Silvestre cumprimentou a magnífica reitora e passou-lhe a palavra. A 580 
Profa. Soraya Smaili cumprimentou a todas(os), agradecendo o espaço disponibilizado na Congregação. 581 
Explicou que as rodadas de apresentações nas Congregações e Conselhos de Campi, este ano, devido à 582 
pandemia, estavam acontecendo de maneira virtual. Informou que desde a primeira gestão, a reitoria 583 
iniciou as rodadas para integração e participação em diálogo ativo com os Campi, com as Escolas e com os 584 
Diretores para o fortalecimento da instituição. Disse que todos têm trabalhado e segurado os desafios e as 585 
crises diárias, porém, a instituição tem dado respostas à altura de sua importância social. A Profa. Soraya 586 
Smaili começou a sua apresentação tratando de alguns pontos do Relatório de Gestão 2019, aprovado no 587 
CONSU no último dia 26 de agosto de 2020. Disse ser um relatório extenso, porém, muito bem 588 
apresentado, que continha os impactos fundamentais do ano de 2019, mas, também, resultados 589 
decorrentes de vários anos. Convidou a todas (os) para acessarem a página do CONSU do dia 26 de agosto 590 
para conhecerem o relatório na íntegra. Ela lembrou que a Unifesp completou 25 anos no ano passado e 591 
que hoje é uma Universidade multicampi, com uma geografia que está praticamente consolidada, com o 592 
Hospital Universitário na cidade de São Paulo, o Campus Guarulhos, Campus Zona Leste, Campus Diadema 593 
mais ao Sul, duas Unidades de Extensão na Unidade de Santo Amaro, a unidade do Embu e São José dos 594 
Campos, além da grande região metropolitana da Baixada Santista e a região do Vale do Paraíba. Explicou 595 
que é um costume dizer tratar-se de um Cinturão Universitário em grandes regiões não só em termos de 596 
corporação, mas também em termos de movimentação econômica e social. Destacou, em comparação com 597 
o Brasil que expandiu 179%, em um período de 15 anos, que a Unifesp cresceu 1062% no mesmo período. 598 
Assim, fechou 2019 com 52 cursos de graduação, mais de 12000 estudantes de graduação e que neste ano 599 
há 53 cursos e no próximo ano 54 cursos, em razão da aprovação do curso de Direito; mais de 5000 600 
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estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado stricto sensu e residência médica; mais de 7800 601 
estudantes de especialização; uma Universidade com uma estrutura muito grande, com mais de 8000 602 
trabalhadores, além dos residentes e estagiários que também são profissionais atuando, com uma área 603 
física, área territorial de 1.223.000m2, um campus de grandes proporções se se juntassem todas as 604 
estruturas. Lembrou que em 2019, a Unifesp ficou como a quarta melhor universidade do Brasil, com 605 
destaque em diversas avaliações e sistemas de ranqueamento, pelo IGC/MEC máximo foram 5 avaliações 606 
consecutivas, com um recredenciamento que ocorreu em 2017/2018, um trabalho extenso que foi 607 
realizado, o primeiro recredenciamento junto ao INEP/MEC depois de expansão, reafirmando a sua 608 
qualidade e atuação sempre no sentido da qualidade, além de outros sistemas de avaliação de 609 
ranqueamento, atingiu a quarta melhor Universidade no Brasil, a primeira Universidade Federal, atingiu 610 
altos índices de ranqueamento, sendo a quarta Universidade da América Latina, a segunda Federal. Dando 611 
prosseguimento à sua exposição a magnífica reitora afirmou que “estamos atendendo e temos que nos 612 
organizar fortemente em todas as nossas atividades da Unifesp, ensino, pesquisa e extensão, que estão 613 
hoje reorganizadas neste período de pandemia, estamos dando respostas com ações no ensino, pesquisa e 614 
extensão. Como todos sabem na graduação nós tivemos um amplo debate e um grande levantamento para 615 
decisão da retomada da graduação, com a ajuda e auxílio de muitos dos docentes do Campus Guarulhos, 616 
que nos ajudaram a retomar as atividades domiciliares especiais a partir do mês de agosto e em outros 617 
campi a partir do mês de julho. Continuamos com essa atividade remota, mas quero colocar que essa 618 
atividade continua sendo uma atividade especial e em uma condição especial, porque não assumimos essa 619 
situação como uma situação permanente. Fizemos entregas de computadores, auxílio emergencial, auxílio 620 
internet a partir do perfil socioeconômico e do formulário aplicado em todos os campi com todos os 621 
estudantes. Estamos tendo uma ampla atuação de nossos pesquisadores, em todas as áreas, não só sobre o 622 
coronavírus em si e os efeitos dele, mas principalmente sobre os efeitos na sociedade e reflexos 623 
econômicos e sociais. Foram mais de 850 ações de extensão voltadas para essa atuação, relacionadas à 624 
pandemia, à epidemia. A Unifesp deu grandes contribuições nesse sentido, dando respostas para a 625 
sociedade a partir de evidências. Temos um trabalho fantástico, que vem sendo feito com a contribuição de 626 
todos os campi, estudos das desigualdades e vulnerabilidades com a epidemia Covid- 19.  A Unifesp teve 627 
grandes contribuições nesse sentido, mostrando à sociedade todos os aspectos, mas também uma atuação 628 
muito forte, a partir de evidências, orientando a sociedade e, principalmente, nos municípios onde estão os 629 
Campi da Unifesp, esses estudos estão sendo realizados em locais de grande vulnerabilidade, envolvendo 630 
toda a nossa universidade.  Não só na área da saúde, mas continuamos também trabalhando com todos os 631 
objetivos de movimento sustentável, ações de extensão buscando a redução das desigualdades, 632 
especialmente em um momento como este. Realizamos um congresso extremamente bem sucedido com 633 
26.000 inscritos, com 37% de participantes externos que vieram da sociedade buscar informações, debates 634 
e a universidade cumprindo seu papel e função social. Muitos estudos relacionados ao comportamento das 635 
crianças vejam, não só, a questão do hospital e as pesquisas na área da saúde, na área médica, mas muitos 636 
estudos realizados na educação e, também, na área da saúde mental, que nós sabíamos que teríamos 637 
efeitos bastantes severos em consequência dessa pandemia. Nesse período, tivemos a grata satisfação de 638 
termos um reconhecimento importante em relação ao período da ditadura, que foi este reconhecimento 639 
dos Ministérios Públicos que se juntaram e a partir da empresa Volkswagen, que confirmou a sua 640 
participação na ditadura, na perseguição e tortura no  governo militar, no período de 64/85, em razão 641 
deste acordo, feito entre os Ministérios Públicos e essa empresa, foram obtidos 36 milhões e desta quantia, 642 
4,5 milhões serão aplicados no Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, que tem a 643 
coordenação do Prof. Edson Teles, do Campus Guarulhos e é um trabalho fantástico, além do envolvimento 644 
de todos os participantes que têm atuado e que já fizeram tantos projetos importantes, irão participar 645 
deste projeto tão importante relacionado a perseguição dos trabalhadores durante a Ditadura. A Escola 646 
Paulistinha de Educação teve peso e com a ajuda do Campus Guarulhos, teve um trabalho e com todos 647 
esses anos, vem coroar com a nota 7,4 que é a maior nota que a nossa Escola Paulistinha já obteve até o 648 
presente momento. É uma escola pública que atende 50% da comunidade não só dos filhos dos 649 
trabalhadores do Hospital São Paulo, como era de 100% anteriormente, mas nós temos atendido 50%, 650 
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conforme determina a legislação. Uma entidade EMPRAPII foi aprovada e são apenas 55 Universidades em 651 
uma unidade EMPRAPII, que é um projeto de tecnologia e que envolve apenas 17 Universidades Federais e 652 
hoje a Unifesp é uma delas, a nossa Unidade EMPRAPII da área de Engenharia de Materiais, principalmente 653 
envolvendo os Campus de São José dos Campos e Diadema. A Engenharia de Materiais que atua nesses 654 
importantes campos de pesquisa da inovação tecnológica, da engenharia de meio ambiente, 655 
medicamentos, setor automotivo, tintas, transportes e habitação. Em relação ao Hospital São Paulo, foi um 656 
trabalho muito grande realizado com a ajuda principalmente do Campus Guarulhos, e dos outros Campis, 657 
para que o Hospital São Paulo pudesse atender toda a população, também cumprindo a sua função social 658 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS, onde foram realizadas mais de 1.000 internações, mais de 10.000 659 
atendimentos nas unidades de insuficiência respiratória e continuamos trabalhando muito fortemente, em 660 
todos os setores do hospital. Foram consumidas mais de 8.000 máscaras diariamente, mais de 36.000 luvas, 661 
além dos medicamentos e outros insumos que conseguimos obter a partir de um chamamento público 662 
realizado pela Pró-reitoria de Administração, envolvendo diversas outras instituições, nós tivemos que 663 
juntar as lideranças, através da Sra. Tania e toda sua equipe e a nossa instituição liderou esse chamamento 664 
público com mais de 50 instituições que congregaram para conseguirmos adquirir os materiais necessários, 665 
pois senão não conseguiríamos adquirir luvas, máscaras e insumos, além de todo o esforço de todos os 666 
membros da nossa instituição que fizeram doações. Nós tínhamos que fazer as compras e tivemos que 667 
fazer por esse formato de compras públicas. Além disso, fizemos um processo seletivo de contratação de 668 
pessoas e isso só pode ser realizado com a grande ajuda da PROPESSOAS da Unifesp, através da Sra. Elaine 669 
Damasceno que foi fundamental para conseguir pessoas para substituir nossos trabalhadores que 670 
adoeceram pela COVID. Nós tivemos mais de 300 trabalhadores afastados, alguns que retornaram, a 671 
grande maioria deles felizmente, mas também sequelas deste processo. No Laboratório de virologia que 672 
hoje se especializou no diagnóstico do Corona vírus, com a liderança da Dra. Nancy Bellei, este laboratório 673 
agora irá receber uma estrutura para fazer o diagnóstico pela saliva, que vai facilitar que todos os 674 
trabalhadores da Unifesp possam ser diagnosticados regularmente, sendo que esse diagnóstico revela 675 
resultados em apenas 15 minutos a partir desse novo projeto que vamos fazer parte, além da vacina que 676 
todos sabem nós estamos no estudo da fase 3 que está bem avançada na liderança da Aline, que é uma 677 
cientista bastante reconhecida internacionalmente e que está realizando esses estudos. Estamos em 678 
destaque internacional por conta disso, não só no Brasil os nossos pesquisadores, mas a Unifesp em 679 
diversos veículos renomados internacionais, como a Revista Science. Estamos fazendo também, um 680 
cronograma, juntamente com a Profa. Magali Silvestre, para garantir a condição de trabalho seguro 681 
realizando testes da COVID-19 nos servidores e colaboradores da Unifesp. Já realizamos a testagem em 682 
todos os trabalhadores do Hospital, já realizamos uma amostra, não em todos, do Campus São Paulo, que 683 
estão trabalhando presencialmente e já estamos montando o cronograma para agora, no início de 684 
novembro, todos os campis serão testados, todos os campis serão testados na sua totalidade, 685 
indiferentemente como foi feito no campus São Paulo que trabalham presencialmente, nos demais campis 686 
teremos todos os trabalhadores e professores testados, todos aqueles que desejarem receberão os testes 687 
sorológicos. A partir de uma aquisição que tivemos uma doação da Fiocruz nós vamos poder realizar os 688 
testes em todos os trabalhadores e servidores. Nós temos aqui agora alguns aspectos sobre os nossos 689 
orçamentos. Todos sabem nós estamos passando por uma situação orçamentária de muita dificuldade a 690 
partir de 2017, não é de hoje, e aqui neste gráfico podemos ver como estão os nossos investimentos, nós 691 
tivemos um aumento dos investimentos até 2014, a partir de 2014 uma queda nos investimentos nas 692 
universidades federais e a partir de 2017 praticamente nós chegamos a valores muito próximos que nos 693 
deixam quase zerados em investimentos. Também tivemos uma redução nos valores dos orçamentos das 694 
despesas correntes, tivemos um aumento no número de pessoal, por conta da expansão, e também, por 695 
conta das aposentadorias, lembrando que a nossa folha de pagamento está nas nossas universidades, a 696 
folha toda, inclusive dos aposentados e pensionistas. Quando vemos essa folha que aumentou porque essa 697 
folha está demonstrando que houve expansão de pessoal e os aposentados e pensionistas que não 698 
constam na folha da Previdência e sim no nosso orçamento. Também tivemos uma redução dramática por 699 
conta da Emenda Constitucional 95, todos sabem a partir da diminuição da arrecadação, nós também 700 
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tivemos uma limitação, uma redução nos nossos orçamentos. Caíram também os financiamentos da Ciência 701 
e Tecnologia e da Pós-graduação, aqui nós vemos uma redução nos valores, nas dotações orçamentárias, 702 
de 2015 a 2018, continuando em 2019 e 2020, isto na CAPES, ao mesmo tempo no CNPQ tivemos essa 703 
redução em 2019, uma redução ainda maior que 2020, apontando para essa continuidade nos cortes em 704 
2021, aqui nós mostramos, é importante mostrar o senso da educação superior de 2018 do INEP, quando 705 
nós aumentamos o número de matrículas no sistema federal, quando relacionados ao sistema estadual e 706 
ao sistema municipal, quem fez a função nos últimos 10 anos foi o sistema federal.  Esta expansão trouxe 707 
estudantes com 70% que são de famílias de baixa renda, sendo que cada aluno tem renda per capita de 1,5 708 
salário-mínimo, 26,6% dessas famílias vivem com meio salário-mínimo, isso no Brasil, mas não é diferente 709 
da Unifesp, temos números muito próximos a esses. Além disso, já atingimos e temos mais de 50% de 710 
negros, temos as cotas preenchidas conforme a demanda e a necessidade, mas também em alguns campis 711 
ultrapassamos muito este percentual e além disso, temos mais de 62% de estudantes que são filhos de 712 
mães que não cursaram o nível superior, o perfil sócio econômico dos nossos estudantes mudou muito e a 713 
demanda e pela permanência estudantil aumentou também, mas nós temos este cenário, a partir de 2016  714 
a nossa movimentação foi enorme,  a Unifesp se colocou, se posicionou e estamos sempre brigando pelo 715 
orçamento, lutando para que não tenhamos os recursos reduzidos, nós temos passado enormes 716 
dificuldades. O ano passado, conseguimos reverter, a título de uma enorme mobilização de todas as 717 
universidades, nós conseguimos reverter um corte que estava previsto que iria acontecer de 30%, nós 718 
conseguimos reverter por conta de toda nossa mobilização e a Unifesp participou fortemente desse 719 
processo, além da reversão das bolsas que estavam também cortadas no CNPQ, nós conseguimos reverter. 720 
Para 2021, infelizmente a situação não é melhor, mais dramática, nós temos que nos posicionar 721 
rapidamente, mesmo aqui a Educação, nós temos um valor em 2019 de 23 bilhões e a PLOA 2021 722 
atualmente apresenta um valor de 19 bilhões para despesas discricionárias, tirando a folha de pessoal, esta 723 
parte discricionária do Ministério da Educação, isto quer dizer um corte de 16,6% em todas as ações 724 
orçamentárias, isso significa que nós teremos mais dificuldades nas nossas atuações. Isto representa para 725 
todas as Universidades, uma diminuição de 1,3 bilhões já do orçamento de 2021, estamos atuando 726 
fortemente agora, neste exato momento, a nossa mobilização é fundamental porque temos que reverter 727 
isso. Veja o orçamento nominal, uma diminuição tão grande que chega nominalmente quase aos 728 
patamares de 2012, nós temos uma situação que nosso orçamento está voltando aos patamares de 10 anos 729 
atrás, sendo que nós fizemos uma ampla expansão e temos aí no sistema maiores demandas e nós temos 730 
também a inflação. Além disso, por conta da regra de ouro, da emenda constitucional 95, nós temos que 731 
ter no orçamento uma parte condicionada, isto quer dizer que no orçamento da Unifesp, dos 55 milhões, 732 
32 milhões estão condicionados ao fato que dependemos da aprovação do Congresso. Isso vai afetar 733 
certamente o nosso custeio e a nossa assistência estudantil que também passa pela mesma situação, nós 734 
não podemos permitir que isso aconteça, temos que atuar e vamos atuar imediatamente junto com outras 735 
instituições para reverter nosso corte e o condicionamento. Em relação ao SUS, mais uma situação 736 
dramática, porque existe a possibilidade de problema de 35 bilhões do orçamento do Ministério da Saúde, 737 
isto significa uma queda ainda maior nas despesas, elas vão reduzir ainda mais as despesas em ações e 738 
serviços públicos de saúde, portanto mais ainda. o impacto será maior sobre as nossas Universidades pela 739 
emenda constitucional 95. Também estamos atuando e muito preocupados com a questão da defesa da 740 
autonomia universitária, a ANDIFES está com uma posição bastante forte no sentido de que a ANDIFES se 741 
colocou pela primeira vez na história, se colocou fortemente contra a nominação de reitores que não sejam 742 
os mais votados na comunidade,  nas eleições feitas pela comunidade, ou melhor consulta porque é um 743 
termo jurídico,  eleição é aquela feita pelo colégio eleitoral e nós estamos também, trabalhando juntos, 744 
viram que recentemente através de um debate sobre este tema, foi bastante bem sucedido, mas as coisas 745 
não estão simples, estão muito complicadas e depois a gente está atuando bastante sobre este tema. 746 
Continuamos trabalhando muito, estamos muito cansados, mas não podemos parar e nós também não 747 
estamos de braços cruzados esperando a vacina, muitas coisas estão sendo feitas em termos de 748 
orçamento, como devemos atuar em relação à recomposição de orçamentos de 2021 a LOA, também a 749 
flexibilização do teto dos gastos, estamos atuando nessa direção, porque nós vimos que com essa emenda 750 
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constitucional, as nossas instituições sofrerão muito, a PEC-24 da Deputada Luiza Gaziele, que permite que 751 
nós utilizemos os nossos recursos próprios, porque até os recursos que arrecadamos em termos de 752 
projetos, também estão condicionados à PEC dos gastos e o PL 135 do Senador Izalci Lucas que lidera o 753 
Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico que hoje está contingenciado em 4,2 bilhões, 754 
tem Fundo Financeiro que nós podemos utilizar e quero terminar com esta colocação,  com esta expressão, 755 
pela pergunta retórica feita pelo reitor renomado da Universidade de Coimbra, que esteve conosco no  756 
Congresso da Unifesp e que tivemos a honra de assistir, quando ele inicia a sua apresentação, ele nos 757 
pergunta, afinal para que serve a Universidade e ao mesmo tempo respondendo, para fazer o que 758 
nenhuma outra instituição social é capaz de fazer, a nossa Universidade está fazendo, está cumprindo esse 759 
papel e nós vamos continuar, temos que continuar. Profa. Soraya concluiu prestando homenagem aos 760 
profissionais, ressaltando para que todos não se esqueçam de usar as máscaras e continuem com o 761 
distanciamento e com todos os cuidados para evitar todo o drama que se vive recentemente. Profa. Soraya 762 
avaliou que havia se estendido um pouco, que procurou passar rapidamente, mas eram muitas 763 
informações e finalizou agradecendo a todos(as) pela atenção. Profa. Magali Silvestre concordou tratar-se 764 
de muitas informações, mas declarou que a magnífica reitora foi muito rápida na apresentação levando-se 765 
em conta a quantidade de dados, principalmente, na discussão sobre o orçamento, tema que tem 766 
preocupado bastante a todos. Profa. Magali agradeceu à Profa. Soraya e comentou que o destaque à fala 767 
do Prof. António Nóvoa, um teórico do campo da formação de professores, foi muito pertinente, porque 768 
segundo ela se a Universidade não pode transmitir conhecimentos sobre a formação, não tiver autonomia 769 
em escolher seu próprio currículo de formação, e é essa a ideia contida nas recém aprovadas resoluções 770 
sobre formação inicial e continuada de professores, e que foram tratadas anteriormente na reunião, quem 771 
é que vai fazer esse papel, é muito difícil. Na sequência, Profa. Magali Silvestre abriu espaço para perguntas 772 
dos participantes e esclareceu que a apresentação enviada referia-se ao relatório de gestão e não ao 773 
orçamento e perguntou à Profa. Soraya se seria possível disponibilizar a apresentação do orçamento, por se 774 
tratar de assunto muito importante. Profa. Dra. Soraya Smaili se prontificou a divulgar os dados 775 
apresentados tanto por ela como pela Senhora Tania e aproveitou para comentar a respeito da análise que 776 
o Prof. Antônio Nóvoa fez quando esteve no Congresso, por ter sido muito preciosa e declarou que 777 
concordava totalmente com a análise que ele fez. Segundo ela “porque trouxe uma contribuição sobre o 778 
papel das universidades, num momento de pandemia, que o mundo viveu e está vivendo, diante de uma 779 
situação que com toda clareza já marcou e vai marcar todas as nossas gerações, as nossas gerações estão 780 
marcadas por esta situação, são marcas que nós teremos e levaremos, mas que certamente nós 781 
produziremos novos caminhos e propostas a partir das nossas reflexões e ele coloca muito bem como 782 
entende que as universidades são as instituições que, provavelmente, conseguirão sair, atravessar esse 783 
período, atravessar propondo caminhos, propondo rumos e ao mesmo tempo ressignificando muitas 784 
questões, muitos lugares, muitas coisas. Certamente, estamos vivendo um momento muito difícil, mas a 785 
nossa Universidade encontrou mecanismos graças a sua diversidade e graças ao fato que nós temos uma 786 
Universidade que é jovem e ao mesmo tempo multicampi que tem diversas atividades em diversas 787 
direções, e ao mesmo tempo, é uma Universidade que se preocupa com a convergência dos projetos. Nós 788 
não temos divergências, ao mesmo tempo em que temos um Campus em Guarulhos, de Humanidades, 789 
hoje nós temos sim um espaço de atuação muito forte com outros Campi que não estejam na mesma área, 790 
isto faz com que a nossa universidade realmente possa produzir respostas muito importantes para a 791 
sociedade num momento tão difícil e que nos fortalece para que possamos atravessar também o momento 792 
econômico”. Profa. Magali Silvestre afirmou que ainda havia tempo para a apresentação da Sra. Tania, por 793 
ser um assunto muito importante. Em seguida abriu para perguntas. Profa. Rosangela Dantas perguntou 794 
para a Profa. Soraya Smaili sobre a nomeação de reitores não escolhidos pela comunidade e a discente 795 
Ariana perguntou sobre o impacto dos cortes orçamentários na permanência estudantil. Profa. Soraya 796 
Smaili respondeu que “nós estamos com muita preocupação, todos vocês têm visto, hoje mesmo saiu a 797 
nomeação de uma pessoa, que entrou na lista tríplice na Universidade Federal da Paraíba e que teve zero 798 
votos pelo colégio eleitoral, existe um decreto lei que diz que nós "movimento",  Universidades e não só  799 
reitores/universidades, entendemos que o decreto preconiza a necessidade da lista tríplice que é de 1996, 800 
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da época do Ministro Paulo Renato, este decreto para nós ele é considerado um ato autoritário, uma 801 
interferência na nossa autonomia, então por conta disto, várias entidades entraram, nós tivemos várias 802 
nomeações muito diferentes sempre do que nós defendemos, reitor eleito/reitor empossado, esse é o 803 
termo que sempre usamos dentro da ANDIFES, esse é o termo que os reitores utilizam, essa expressão, mas 804 
este ano várias universidades estão tendo estas situações, então em razão disso, duas ações fortes estão 805 
acontecendo, uma direcionada ao Congresso Nacional, em relação aos deputados, especialmente ao 806 
Rodrigo Maia, alguns deputados como a Maria do Rosário , por exemplo, do Rio Grande do Sul, mas tem 807 
um outro deputado da Bahia, que também apresentou um projeto de lei, para estabelecer que o reitor 808 
eleito ou retirar a lista tríplice, para que não tenhamos mais um colégio eleitoral nem a lista tríplice e que 809 
nós tenhamos a homologação pelo Conselho Universitário a partir de uma consulta determinada pela 810 
Universidade e que depois haja a nomeação pelo Presidente da República conforme diz a Lei, porém como 811 
ocorre, como existe hoje, os Institutos Federais fazem assim, porque em alguns anos atrás, eles 812 
conseguiram derrotar o decreto para eles, infelizmente para nossas universidades isso não foi feito, eu não 813 
estava na reitoria quando isso aconteceu, queria deixar bem claro, se eu tivesse tido a oportunidade como 814 
agora estamos fazendo, teríamos feito um amplo movimento como temos feito para que este decreto que 815 
determina a lista tríplice pudesse ser derrubado. Infelizmente não foi até hoje, mas estamos tentando 816 
derrubar, remover o decreto por meio de um projeto de lei, para que tenhamos a nomeação daquele ou 817 
daquela que foi eleito(a) pela comunidade e homologado pelo Conselho máximo para a Instituição. Este é 818 
um ponto, esta é uma forma que estamos buscando, que estamos atuando, a outra é em relação ao 819 
Supremo, nós fomos ao Supremo, a ANDIFES, as várias entidades, na OAB, estamos agindo junto ao 820 
Supremo, porém as coisas lá estão complicadas, embora nós tenhamos tido um parecer do relator Ministro 821 
Faquin favorável a que o eleito primeiro da lista seja nomeado, não está havendo um alinhamento e uma 822 
concordância com todos os Ministros, então, o Ministro Gilmar Mendes pediu listas e passou em votação 823 
no Plenário e isso acabou atrasando uma votação que já estava em andamento, estávamos com 4 votos a 824 
favor, 4 votos a 2, bastavam apenas mais dois votos para que nós tivéssemos esse relatório aprovado, o 825 
relatório do Faquin, mas aí o processo parou, então nós temos que continuar atuando hoje no ANDIFES, 826 
agora a tarde, nós temos uma discussão sobre esse tema, talvez nós entremos com uma nova ação junto ao 827 
Supremo, para que nós tenhamos uma nova ação em uma outra direção, exatamente pelo fato do que 828 
aconteceu hoje, uma pessoa com zero votos no colégio eleitoral, no CONSU, no Colégio Eleitoral daquela 829 
Instituição foi nomeada e o que representa isso, nós realmente estamos lutando e vamos continuar 830 
lutando, muitas Entidades estão envolvidas nisso, é muito importante que as nossas comunidades 831 
continuem trabalhando, também ajudando nesta direção, ajudando junto aos deputados porque nós 832 
sabemos também que, os deputados são sensíveis a questão mais social, os Ministros não, os Ministros do 833 
Supremo menos, tem outras questões aí, as entidades tem que fazer junto ao Supremo, mas nós estamos 834 
trabalhando nessa direção, em relação a Unifesp nós entendemos que vamos conduzir o processo, com a 835 
melhor forma possível, estabelecer as consultas, estabelecer a lista tríplice e trabalhar para que o mais 836 
votado seja eleito, seja nomeado, o (a) mais votado (a), nesta direção temos que continuar vendo isso, 837 
temos que fazer um debate Profa. Magali Silvestre, talvez junto com os Diretores, fazemos um debate ou 838 
um Seminário ou alguns debates sobre essa questão, porque eu vejo que a nossa comunidade está 839 
bastante preocupada, mas também quer entender melhor como é que funciona isso, porque em alguns 840 
casos está havendo situações de instabilidade? Nós estamos conduzindo com muita segurança, cada passo 841 
que está sendo dado, temos o apoio e a atuação do nosso procurador, da nossa Procuradoria, além de 842 
termos adquirido a expertise dos últimos processos , em especial o último, não sei se a Profa. Rosangela 843 
Dantas se lembra, no último processo eleitoral, a nossa nomeação foi atrasada, fomos nomeadas dois 844 
meses e meio depois do término do primeiro mandato, e eu acabei ficando pró-tempore por dois meses e 845 
meio, isto porque houve um questionamento junto ao Ministério da Educação e na ocasião já governo 846 
Themer, houve sim uma demora na nossa nomeação, por questões que nós respondemos e conseguimos 847 
também aprender alguns meandros deste processo para que nós possamos ter mais segurança no presente 848 
momento. Com relação à assistência estudantil, a permanência estudantil, estamos muito preocupados 849 
porque da mesma forma que tivemos uma redução de 16% do orçamento geral de custeio, também 850 
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estamos tendo 16% na assistência estudantil, isto significa uma redução de mais ou menos um milhão dos 851 
valores da nossa assistência estudantil, nós vamos precisar reverter isso a qualquer custo, nós temos que 852 
reverter de qualquer maneira, como? Nas ações junto ao Parlamento, mas nas ações, nos movimentos 853 
estudantis, as nossas ações de pressão junto aos deputados, junto aos parlamentares, nós precisamos do 854 
apoio dos parlamentares porque a nossa educação vai sofrer muito com este ponto e, em especial os 855 
nossos estudantes de baixa renda, os mais vulneráveis que com esta redução, teremos inclusive a 856 
dificuldade de aplicar os valores que temos hoje, o que já são insuficientes, claro que nós temos que pensar 857 
em muitas estratégias não só a pressão, mas a nossa universidade está atuando fortemente junto às outras 858 
entidades, junto ao Parlamento, nós fazemos parte de uma iniciativa que se chama iniciativa nacional para 859 
interação à ciência, mas também envolvendo as nossas universidades e institutos de pesquisa e esta 860 
iniciativa nacional, ela atua numa ação junto ao Parlamento para reverter os cortes e para recuperar os 861 
nossos orçamentos. Basicamente é isso, não sei se respondi bem, se ficou claro, entendo que são questões 862 
bem difíceis essas duas, mas que demanda muito da nossa ação conjunta, da nossa ação como 863 
universidade e da nossa ação junto a sociedade, junto a mídia, junto aos parlamentares para que nós 864 
possamos de fato mudar esse cenário”. Profa. Magali Silvestre agradeceu a Profa. Soraya Smaili e abriu a 865 
palavra novamente aos participantes para esclarecimentos. Não havendo manifestação dos participantes a 866 
Profa. Magali Silvestre passou a palavra para a Sra. Tania Mara Francisco, Pró-reitora de Administração. A 867 
Sra. Tania Mara cumprimentou a todos, agradeceu o convite e disse que o objetivo era conversar sobre a 868 
administração e orçamento e ressaltou que a primeira questão importante era conhecer como funcionam, 869 
na verdade, os processos da instituição, que às vezes ficam distantes do dia a dia. Iniciou a apresentação 870 
dizendo: “o diagrama vai ilustrar como que as mudanças que fizemos durante esse período da nossa 871 
gestão, anteriormente a área de administração incluía a área de TI, Recursos Humanos e Administração, 872 
hoje para avaliar apenas só questões de administração nitidamente falando, dentro das áreas que forem 873 
abordadas, dentro das áreas a parte de governança, estamos num processo de descentralização, na 874 
perspectiva de segurança jurídica, dando todo suporte e fundamento nas áreas, trabalhando com 875 
orientações, nesse processo estabelecemos as Câmaras Técnicas Temáticas das áreas de gestão e toda 876 
participação e contribuição, por exemplo Câmara Técnica de Compras, tem representantes de todos os 877 
campi atuando, a área de compras não existe mais dentro de uma Diretoria, antigamente, havia uma 878 
Diretoria de Compras, não existe mais essa hierarquia de  Diretoria de Compras, mas existe sim um 879 
processo de governança participativa, um espaço de governança participativa que era perpétuo, não é 880 
especialmente técnico e diz respeito as questões de compras e lá nos construímos um modelo de processo 881 
de trabalho, instrumentos de controle, isso com a participação de todos os campi, levando em 882 
consideração as características específicas e a complexidade de cada unidade, também além das normas 883 
técnicas que envolvem contratos, serviços, contabilidade, nós temos  hoje um GT de orçamento,  espaço de 884 
integração dos campi onde existe uma ponderação compartilhada dos valores orçamentários, seguindo as 885 
diretrizes da Diretoria dos campi. Temos um sistema de ponderação e supervisão, parte financeira, 886 
contabilidade e patrimônio, essa é uma área onde existe execução, finanças e prestação de contas, agindo 887 
de forma participativa em finanças, porque a Unifesp como órgão só pode ter uma conta bancária, não 888 
existe nenhuma possibilidade de se executar a parte de pagamentos especificamente, a parte de liquidação 889 
já é feita nos campi, de acordo com a necessidade da despesa, a de pagamento sim é feita através de uma 890 
conta única, que é a conta única da União. Muitas pessoas no dia a dia não têm acesso a essas informações 891 
e percebemos quando chega um e-mail, processos que vem numa dinâmica de comunicação nessas 892 
estruturas, a universidade é muito grande em todas essas áreas. O Fluxo Orçamentário hoje, o Conselho 893 
Universitário aprova diretrizes e os modelos da distribuição, com a premissa que haveria uma progressiva 894 
ação para que o orçamento fosse instituído, observou que já há dois anos que o orçamento das 895 
universidades não é processado, no passado a partir do momento que se trabalha com recursos 896 
bloqueados, alocados numa unidade orçamentária condicionados a aprovação da quebra da regra de ouro, 897 
o Conselho Universitário aprovou um novo modelo de relacionamento e a execução, com uma supervisão 898 
efetiva da administração com a definição de parâmetros técnicos dessa coordenação dentro do próprio GT 899 
e a descentralização da execução, a decisão da aplicação nos campi objetivamente e cada campi recebe o 900 
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recurso e executa suas compras, seus empenhos, suas liquidações, seus serviços, seus contratos no próprio 901 
campi. A parte de compras e a parte da segurança jurídica dentro desse modelo permitiu uma eficiência de 902 
tempo recorde na emissão das licitações, uma melhoria da qualidade, tivemos zero de oficialização do 903 
tribunal de contas  de aquisições nesse período, não tivemos nenhuma empresa passando por dificuldades,  904 
tivemos a mesma eficácia de contatos, são ganhos administrativos de qualidade, de eficiência de modelos a 905 
partir da representação da câmara técnica, nós tivemos modelos, editais padrão,  checklists, melhorias no 906 
sistema que foram efetuados. Então todos esses detalhes de compras que fazem parte do planejamento do 907 
sistema de gestão de compras  que é de Planejamento de Aquisições do Governo Federal,  no início de 908 
2020 nós já tivemos que elaborar um planejamento para nossas contratações todas, compras e serviços 909 
para 2021, é um trabalho que é realizado desde o ano passado, com a implementação desse sistema desde 910 
o início da pandemia e onde nós trabalhamos o planejamento das contrações para o exercício seguinte a 911 
partir do primeiro trimestre deste exercício. Com relação a área de contratos,  está aqui uma manifestação 912 
do controle interno do MEC,  um relatório de gestão da Unifesp que foi julgado e perdoado, várias pautas 913 
julgadas, vários anos seguidos, esse processo pressupõe uma auditoria in loco, tanto que foi feito um 914 
levantamento in loco, a CGU se manifestou, o Controle interno do MEC que faz parte do processo todo se 915 
manifesta e nesse texto aqui eu queria destacar que é muito incomum inclusive que as auditorias se 916 
manifestem destacando aspectos positivos, tanto as avaliações, quanto a qualidade dos gastos, serviços, 917 
especificamente os contratos de vigilância, em relação a evolução desde 2013, quando a CGU realizou  uma 918 
auditoria no contrato 177/2012, quanto o objeto também de serviços terceirizados, atualmente 919 
diferentemente do que havia sido identificado naquela ocasião, a fiscalização verificou os locais  de 920 
prestação de serviços, necessidades do local, bem como a relação dos funcionários alocados, postos, 921 
horários de trabalho, etc.,  além disso há um modelo de relatório de fiscalização que passou as informar as 922 
doses que deverão ser implementadas, temos aqui que destacar o trabalho precioso de qualidade e 923 
incansável dedicado de todos os técnicos administrativos, pelo aprimoramento da qualidade e da eficiência 924 
do gasto, também representa a melhoria da nossa situação financeira,  então é o cuidado, é o 925 
aprimoramento da gestão das áreas de administração, aqui é a questão ambiental, nós trabalhamos 926 
embasados na sustentabilidade, a Unifesp foi a melhor colocada em  sustentabilidade na categoria 927 
educação, avaliação 360 graus em 2019, estão sendo coletados dados nesse anuário em 2020, e é bastante 928 
representativo que tiramos uma avaliação que foi feita por todas as instituições de ensino, inclusive 929 
privadas do Brasil,  também a terceira melhor instituição, estivemos entre as 40 melhores do mundo, que 930 
também é bastante relevante, foi também a Unifesp presente na rede de sustentação de São Paulo que é 931 
uma rede de sustentabilidade dos atos públicos de São Paulo, ela como a representante da Unifesp, a 932 
coordenadora dessa rede em São Paulo, e o nosso plano de logística sustentável que é considerado um dos 933 
melhores  na rede pública federal e tem se destacado sempre em caráter nacional, toda questão que 934 
fazemos está direcionada a comissão de gestão de risco, que não foi aprofundada, gestão de riscos é uma 935 
forma onde se prevê eventos que possam ocorrer e criticamos para que eles não ocorram, nós temos os 936 
resultados constantes na produção  de riscos altos, ou seja, temos que diluir o número de eventos que 937 
ocorrem na instituição e trazem prejuízo, como por exemplo modelos nas áreas operacionais,  nós estamos 938 
fazendo isso através de comitês de governança e risco que respondem por esses fatores, na área de 939 
planejamento estratégico. Na área de gestão de integridade, essa área é composta pela controladoria, 940 
ouvidoria, GT e área de responsabilização de empresas, apresentando experiências a gestores, no estado 941 
do Rio de Janeiro, em um evento que a CGU programou devido a qualidade do nosso modelo, do nosso 942 
programa e plano de integridade, nós temos no painel de integridade da CGU todos os indicadores 100%.  943 
Na área de Convênios, fizeram um trabalho muito forte, uma área que foi complemente reestruturada, na 944 
página temos links que nos  levam a uma área onde nós podemos encontrar normativas, resoluções, lista 945 
de documentos, fluxos que são realizados, que são previstos, etc., também é possível baixar uma cartilha 946 
com todas essas informações e achar os contatos de todas as áreas de convênio, também foram criados em 947 
todos os campi setores de convênios e agora todos tem um setor de convênio, a ideia é que haja uma 948 
aproximação entre pesquisadores, professores das áreas de convênios dos campi, que também é possível 949 
estabelecerem o aspecto de propriedade intelectual, um exemplo de fluxo de convênio, convênio 950 
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tripartites previsto na resolução 125 do conselho universitário,  temos um fluxo que diz sobre o papel de 951 
cada área, a área de convênios dos campi,  hoje na reitoria nós temos apenas uma parte específica de 952 
conferências com documentação, encaminhamento na procuradoria, assinatura que não pode ser 953 
delegada, que é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão,  que ocorre na reitoria. Temos 954 
uma página, de transparência ativa, onde constam todos os dados relativos a orçamento, compras, 955 
contratos, com consultas para convênios, destacando o que é da administração, FAP, um trabalho de 956 
fornecimento de dados e informações. Tivemos também nesse período a realização do programa de 957 
formação de líderes, um programa de capacitação que visa capacitar e formar gestores, para assumir 958 
cargos de  chefia, direções, entre outros e tivemos 28 participantes nesse programa, mais de 130 horas de 959 
capacitação teórica, 40 horas de atividades práticas, onde já utilizamos 2 servidores, formando um banco 960 
de talentos, que vieram desse programa de formação de líderes que atuam na direção administrativa do 961 
hospital Universitário dois, uma ação que é bastante relevante, que ainda não conseguimos finalizar 100% 962 
devido a pandemia, mas pretendemos finalizar nesse próximo mês e fazer uma formatura desse grupo. A 963 
Sra. Tania Mara lembrou que a Profa. Soraya falou sobre algumas ações do COVID, sobre as questões de 964 
contas, mas que falaria de outras questões que a administração fez nesse período, toda organização do 965 
processo de trabalho quando deixamos de trabalhar presencialmente, de um momento para o outro os 966 
processos precisaram ser migrados para o SEI, não foi um processo simples, teve bastante complexidade, 967 
mas no mesmo mês que entramos em  pandemia, conseguimos realizar as formaturas a distância, através 968 
da plataforma do SEI, foi um trabalho de toda administração e da área de TI,  tivemos envolvidos mais de 969 
100 servidores que decidiram, definiram e estruturaram as novas maneiras de como migrar os processos 970 
para o SEI, a alocação de computadores para os alunos para as atividades ADE, manutenção de todas as 971 
atividades administrativas e também  economia pelo trabalho a distância, foi realizado a edição de diversos 972 
manuais,  manual do SEI, manual do usuário externo, boletim de serviços, manual de limpeza, protocolos já 973 
montados para a COVID construídos em parceria com a Escola de Enfermagem, capacitação das atividades 974 
onde tivemos essa participação,  a Unifesp  exerce um papel de liderança, tanto na ANDIFES como nos 975 
fóruns na área de graduação por exemplo, a Profa. Isabel, a coordenadora, aqui da pró-reitoria da 976 
administração e planejamento, eu sou vice-coordenadora nacional, coordenadora nacional da 977 
administração e vice-coordenadora geral do Fórum de Administração e Planejamento, onde nós tivemos 978 
uma participação nessa coordenação, tivemos a oportunidade de estar em reuniões semanais no Ministério  979 
da  Educação também, desde o meio ambiente mantivemos o mesmo meio ambiente uma série de 980 
habitualidades super bem elaborados com contatos externos, se aparenta o público nacional então, a 981 
Unifesp liderou esse chamamento, esse chamamento passou de 134 instituições, 619 diferentes itens 982 
foram adquiridos por 51 contra 2 de diversas instituições lideradas pela Unifesp, 397 fornecedores foi 983 
essencial para vocês observarem aqui como a gente selecionou 3 itens que são itens de maior consumo, 984 
que é o crítico, mais naquele momento, ninguém conseguia comprar álcool gel, ninguém conseguia 985 
comprar luvas e máscaras, só nesses itens tivemos uma economia de mais de 19 milhões de reais que é 986 
muito importante no contexto, principalmente que nós estamos,  de escassez orçamentária e financeira. 987 
Esse chamamento teve uma repercussão muito positiva, fomos citados em artigos, em revistas técnicas, 988 
pelo próprio Ministério do Planejamento, que é o Ministério do Planejamento e da Economia, foi muito 989 
importante esse chamamento para a liderança da Unifesp. Dentro desse chamamento nós compramos 990 
material para o nosso hospital,  mais de 440 mil itens de materiais hospitalares, 192 mil itens de TI e 310 de 991 
equipamentos naquele momento de escassez no mercado, conseguimos contar com uma economia 992 
importante, medicamentos, teste COVID, destacou  que o TCU auditou os nossos chamamentos públicos e 993 
obtivemos aprovação de todas as auditorias que o TCU fez, ou seja, o TCU fez duas auditorias nos nossos 994 
chamamentos durante esse período, conferindo as propostas, transparências, adequação de pagamentos, 995 
etc. Apresentou alguns dados do orçamento de 2019, são dados que estão no Relatório de Gestão e 996 
destacou a exemplo do que a Profa. Soraya apresentou num contexto mais global, o nosso orçamento 997 
como foi aplicado, como foi o  orçamento, como foram as  aplicações no exercício de 2019. Nós temos 1,3 998 
bilhões de reais executados em 2019, desses 1,3 bilhões, 81% referem-se a despesas com pessoal e 999 
encargos sociais, 17% onde estão outras despesas, porém, também tem uma parcela daqui, mais da 1000 
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metade, que se refere a benefícios da folha, auxílio transporte, alimentação, que são classificados dentro 1001 
da lei, é uma classificação e os benefícios estão aqui e podemos observar que os gastos com pessoal são 1002 
muito relevantes. O comportamento da área de pessoal, pode ser encontrado no Relatório de Gestão, na 1003 
apresentação que foi feita no Conselho Universitário, e está disponível nas bases. Gastos com pessoal hoje, 1004 
mais de 40% são com aposentadoria, aposentados, novamente destacar o que a Profa. Soraya já colocou 1005 
que isso é um equívoco, isso traz aí uma despesa, quando a gente fala em teto de gastos, isso impacta no 1006 
teto das instituições de ensino superior, se eu tenho o preço muito projetivo da folha por conta de 1007 
progressões, também tenho um aquecimento dos aposentados, isso vai espremendo cada vez mais o 1008 
orçamento dos funcionários nas instituições. Para falar de como a Unifesp tem gasto os seus recursos, é 1009 
importante lembrar que em 2015, quando ocorreu, na virada de 2014 para 2015, um corte importante 1010 
naquele momento de mais de 30% no orçamento, as instituições federais de ensino, na maior parte delas, 1011 
virou esse ano de 2015 com déficit, a Unifesp naquele momento tinha um déficit de 18 milhões de reais, 1012 
incluindo energia elétrica, de 12,7 milhões retirando o déficit com energia elétrica, incluindo o déficit do 1013 
hospital. Para se ter uma ideia, nesse período de 2015 a 2020, nós tivemos uma queda no valor dos 1014 
orçamentos destinados à Universidade, e mesmo com essa queda do orçamento, com um esforço de toda a 1015 
comunidade, conseguimos encerrar o exercício de 2019, praticamente com 200 mil reais apenas a pagar e 1016 
chegamos em 2020, com um equilíbrio mesmo desconsiderando a economia artificial que fizemos por 1017 
conta do COVID, economia artificial porque em atividades essenciais por exemplo, não foram  gastos nem 1018 
50% do que seria gasto com energia elétrica, com água e os contratos. Mantivemos todos os contratos em 1019 
respeito aos trabalhadores, fizemos com que as empresas cumprissem, não demitissem seus funcionários, 1020 
então tivemos uma economia mais com materiais e com concessionárias, e retirando esse valor de 1021 
economia, teríamos em 2020, não vou chamar de superávit, mas é a melhor palavra para expressar, 1022 
permitindo um movimento para a gente ter uma tranquilidade para ter outras ações, que nós gostaríamos 1023 
de atender na instituição. Hoje o nosso orçamento consegue pagar o nosso funcionamento, arcar com o 1024 
funcionamento básico da instituição e o nosso modelo, vemos que esse é um pacote de custeio do próprio 1025 
tesouro nacional. Hoje os nossos orçamentos conseguem arcar com o funcionamento básico da instituição. 1026 
Nosso maior gasto é com limpeza e conservação, o segundo maior gasto com energia elétrica e terceiro 1027 
maior gasto com vigilância, sendo que só com esses três itens, temos mais 40% do nosso orçamento. Um 1028 
ponto em destaque é com locação de imóveis, foi feito um trabalho muito forte de verticalização, a 1029 
construção do hospital universitário II em que diminuímos o valor com locação de imóveis, de sete milhões 1030 
e quatrocentos mil em 2018 para cinco milhões em 2019 e em 2020 esse valor irá fechar em torno de três 1031 
milhões de reais, trazendo esse valor de volta para outras despesas que precisamos ter.  Passaremos as 1032 
informações do campus Guarulhos que liquidou três milhões e  trezentos e oito mil reais, ou seja, todas as 1033 
notas emitidas até o dia 30 de outubro de 2020 foram pagas, então liquidamos 65% do orçamento 1034 
destinado ao campus, restando ainda 35%. Considerando que temos mais três meses de liquidação para o 1035 
final do ano, podemos dizer que teremos orçamento já empenhado para esse ano que garante o 1036 
funcionamento do campus até fevereiro, o que é muito importante, principalmente, diante do quadro atual 1037 
que é de corte. Apesar da Profa. Soraya Smaili já ter apresentado, falaremos sobre o orçamento da Unifesp, 1038 
dizendo que hoje a Unifesp tem um corte de 16,6% da PLOA - Projeto de Lei Orçamentária, sendo que 1039 
ainda não foi aprovada e que o Presidente da Câmara, Sr. Rodrigo Maia, disse que o orçamento de 2021 1040 
não será votado antes de março. Mesmo que a Unifesp consiga reverter o corte de 16.6%, significaria a 1041 
perda de pelo menos toda a inflação, porque não teríamos nenhum reajuste, ficaríamos com um 1042 
orçamento igual de 2019. Precisamos levar em consideração todos os reajustes de contratos, que giram em 1043 
torno de oito a dez por cento.  Hoje pela PLOA a Unifesp teria direito a vinte e três milhões de reais para o 1044 
exercício de 2021. Vamos ter uma realidade muito diferente em 2021, uma realidade de processo de queda 1045 
do PIB e dificuldades econômicas globais. A Universidade tem um custo, com despesas básicas, em torno 1046 
de cinco milhões e setecentos mil reais por mês e a situação é crítica e difícil com todos os cortes 1047 
orçamentários e estudantis”. A Sra. Tania encerrou sua apresentação e colocou-se à disposição para 1048 
perguntas. A Profa. Magali informou que muitos saíram da reunião devido ao horário, mas que se alguém 1049 
tivesse alguma pergunta não teria problema e solicitou que o colegiado permanecesse, pois ainda havia um 1050 
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ponto de pauta. A Presidente abre para questões, mas não houve manifestações. A Profa. Soraya Smaili 1051 
sugere que caso a Congregação tivesse interesse, a Sra. Tania Mara poderia fazer uma apresentação mais 1052 
detalhada do orçamento da universidade e como ele está sendo pensado conjuntamente e distribuído 1053 
principalmente nesses últimos tempos de dificuldades e cortes e como é feito o orçamento da Unifesp e 1054 
como são feitas as decisões a respeito dos orçamentos dos diferentes campi. A Profa. Magali afirmou que 1055 
levaria em consideração a proposta, mas lembrou que em razão do final de sua gestão haveria 1056 
Congregação apenas em dezembro e fevereiro e que o tempo estava muito apertado, pois ainda teria que 1057 
apresentar o relatório de sua gestão e a pesquisa dos egressos e afirmou que cada vez mais as discussões 1058 
importantes ficam com menos tempo. Profa. Magali ressaltou que essa discussão poderia ter acontecido 1059 
muito antes, mesmo porque o campus Guarulhos, essa Congregação, se posicionou contrária à 1060 
centralização e que, então, poderia ter ocorrido essa discussão muito antes para se compreender melhor 1061 
esse mecanismo de centralização. Profa. Magali lamentou muito que isso não tenha sido feito num tempo 1062 
maior e antes dessa conjuntura atual. Concluiu confirmando que poderia considerar a proposta e que, com 1063 
certeza, essa foi a marca da gestão, dela e do Prof. Janes Jorge, trazer a transparência do orçamento para o 1064 
campus, lembrando que a Sra. Tania Mara já havia participado muitas vezes, a convite, para falar sobre 1065 
essa questão orçamentária. A Profa. Soraya agradeceu a Profa. Magali e afirmou que acredita que é muito 1066 
importante porque, também, uma marca da gestão da reitoria é a transparência e a participação. Informou 1067 
que a participação na EFLCH, Campus Guarulhos, é fundamental e quer continuar vindo, informou que 1068 
também tem apenas seis meses na gestão, mas que entende que o seu compromisso, como também da 1069 
Profa. Magali Silvestre e do Prof. Janes Jorge, sempre foi muito alinhado no sentido de buscar o que é 1070 
melhor para toda a instituição. Agradeceu muito pela participação, declarou que foi muito bom estar na 1071 
reunião e que voltará sempre que necessário ou se o campus precisar. Dado o adiantado da hora, Profa. 1072 
Magali consultou a plenária sobre a transferência do último ponto da pauta - 9. Aprovação de proposta de 1073 
composição da Comissão Permanente de Vagas, assessora da Congregação - para a próxima reunião da 1074 
Congregação, no mês de dezembro. Não havendo nenhuma manifestação contrária dos participantes, deu 1075 
por encerrada a reunião da Congregação do Campus Guarulhos e reforçou que em dezembro será tratado 1076 
esse último ponto de pauta. Agradeceu a disponibilidade pelo avançado do horário e desejou uma boa 1077 
tarde a todos e todas. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada e eu, Andréia Costa Torres 1078 
da Mota, lavrei a presente ata. 1079 


