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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 07 DE MAIO DE 2020. Aos sete dias do 2 

mês de maio, do ano de dois mil e vinte, no sistema virtual de conferência, via Rede Nacional de 3 

Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às nove horas e três minutos, a reunião ordinária da 4 

Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 5 

Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida Silvestre. Presentes: 6 

Direção Acadêmica: Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-Diretor Acadêmico). Representantes 7 

Professores Titulares, Associados e Adjuntos: Prof.ª Dr.ª Carolin Overhoff Ferreira 8 

(Departamento de História da Arte), Prof.ª Dr.ª Flávia Galli Tatsch (Departamento de História da 9 

Arte), Prof.ª Dr.ª Marina Pereira de Almeida Melo (Departamento de Educação), Prof.ª Dr.ª Renata 10 

Marcilio Candido (Departamento de Educação), Prof. Dr. Fabio Franzini (Departamento de 11 

História), Prof. Dr. Bruno Konder Comparato (Departamento de Ciências Sociais), Prof.ª Dr.ª 12 

Melvina Afra Mendes De Araújo (Departamento de Ciências Sociais), Prof. Dr. Alexandre De 13 

Oliveira Torres Carrasco (Departamento de Filosofia), Prof. Dr. Glaydson José da Silva 14 

(Departamento de História), Prof.ª Dr.ª Patrícia Fontoura Aranovich (Departamento de Filosofia), 15 

Prof.ª Dr.ª Lucia Rocha Ferreira (Departamento de Filosofia), Prof.ª Dr.ª Izilda Cristina Johanson 16 

(Departamento de Filosofia), Prof.ª Dr.ª Marina Soler Jorge (Departamento de História da Arte), 17 

Prof.ª Dr.ª Joana de Fátima Rodrigues (Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Sueli Salles Fidalgo 18 

(Departamento de Letras), Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz (Departamento de História), Prof.ª Dr.ª 19 

Hosana dos Santos Silva (Departamento de Letras),  Prof.ª Dr.ª Elaine Lourenço (Departamento de 20 

História), Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Departamento de Ciências Sociais), Prof. Dr. 21 

Fernando Maciel Gazoni (Departamento de Letras), Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior 22 

(Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Rosângela Ferreira Leite (Departamento de História), Prof.ª 23 

Dr.ª Mariangela Graciano (Departamento de Educação). Representantes Técnicos 24 

Administrativos: Caio Batista da Silva (Chefe da Biblioteca), Marcos Kochleitner (Chefe da 25 

Divisão de Infraestrutura), Paulo De Oliveira Dourado (Divisão de Infraestrutura), Andreza Felix de 26 

Avelois (Apoio Pedagógico) e Ivan Ferreira de Sales Lopes (Divisão de Serviços Gerais). 27 

Representantes Chefes de Departamento: Prof. Dr. Ivo da Silva Júnior (Chefe do Departamento 28 

de Filosofia), Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do Departamento de Educação), 29 

Prof.ª Dr.ª Lucia Sano (Chefe do Departamento de Letras), Prof. Dr. Gilberto da Silva Francisco 30 

(Vice-Chefe do Departamento de História), Prof.ª Dr.ª Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do 31 

Departamento de História da Arte) e Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Chefe do Departamento 32 

de Ciências Sociais). Câmara de Graduação: Prof.ª Dr.ª Vera Lucia Gomes Jardim. Câmara de 33 

Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. Câmara de Extensão e Cultura: 34 

Prof.ª Dr.ª Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira. Representantes Discentes: Ariana Rodrigues 35 

Neres de Medeiros e João Batista Magalhães Prates. Professores convidados: Prof. Dr. Rodrigo 36 

Soares de Cerqueira, Prof.ª Dr.ª Neide Elias, Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira, Prof. Dr. 37 

Alexandre Pianelli Godoy e Prof.ª Dr.ª Souzana Mizan. Servidores técnicos convidados: Janete 38 

Marques (Diretora Administrativa) e Lourival Machado Soares. Ausências justificadas: Profa. Dra. 39 

Fabiana Schleumer (Chefe de Departamento de História). Ausências não justificadas: Prof. Dr. 40 

Júlio Cesar Casarin Barroso Silva e Profa. Dra. Jacira de Freitas (Representantes Docentes); Thalita 41 

de Moraes Lacerda, Otavio Marques de Almeida Rodrigues, Samuel Dias Ribeiro, Vitor Paixão 42 
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Roberto e Vitoria Louise Alves Monteiro (Representantes Discentes Graduação); Mario Cabral de 43 

Almeida (Representante Discente Stricto Sensu; Ailton Mesquita Lima, Lídia Gonçalves Martins e 44 

Ailton L. M. da Silva Frotscher (Representantes Técnicos Administrativos).  Profa. Magali deu 45 

início à reunião explicando sobre o uso do sistema virtual de conferência, via Rede Nacional de 46 

Ensino e Pesquisa – RNP, informou que estavam na retaguarda os servidores Leandro e Lourival e 47 

ressaltou que essa ferramenta, embora já estivesse sendo usada em outros conselhos, era nova para 48 

todos. Justificou o cancelamento da Reunião Ordinária da Congregação de Abril explicando que 49 

precisou conhecer as possibilidades de realização de reuniões nesse novo formato online e que sua 50 

prioridade, nesse período, foi colocar o Campus para funcionar com o trabalho remoto. 1. 51 

Aprovação de atas de meses anteriores. Não foram submetidas as minutas de atas de meses 52 

anteriores para aprovação. 2. Homologação do ad referendum da indicação da Prof.ª Dr.ª Maria 53 

Cecilia Sanches como representante titular, do Departamento de Educação, na Câmara de 54 

Extensão e Cultura da EFLCH, em substituição ao Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas e da 55 

Prof. Célia Regina Serrão como representante suplente, em substituição à Prof.ª Vera Lucia 56 

Gomes Jardim. Aprovado por unanimidade. 3. Homologação do ad referendum do afastamento 57 

de longa duração do Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz, Departamento de História, para 58 

realização de estágio de pesquisa na Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, no 59 

período entre 01/08 a 31/12/2020. Aprovado por unanimidade. 4. Homologação do ad 60 

referendum da solicitação de renovação dos contratos dos seguintes Professores Visitantes da 61 

EFLCH: Prof. Dr. João Adolfo Hansen; Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria; Profª Drª 62 

Isabel Cristina de Moura Carvalho; Profª Drª Mirian Jorge Warde; Profª Drª Ana Letícia 63 

Fialho; Profª Drª Circe Maria Fernandes Bittencourt; Profª Drª Marta Maria Chagas de 64 

Carvalho; Profª Drª Junia Ferreira Furtado; Profª Drª Mariza de Carvalho Soares; Profª Drª 65 

Patrícia Tavares Raffaini; Prof. Dr. José Leon Crochick; Profª Drª Maria Inês B. Monteiro; 66 

Prof. Dr. Brasílio Sallum Jr.; Prof. Dr. Carlos Alberto Steil; Profª Drª Regina Celia dos Reis. 67 

Prof. Marcos Cezar explicou que o processo de renovação dos contratos dos professores visitantes 68 

foi e é coordenado pela Pró Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que instituiu uma comissão 69 

própria para acompanhamento dos marcos legais e das exigências institucionais compatíveis com o 70 

tema, coordenada pelo colega da EFLCH, professor Fernando Atique. Relatou que essa comissão 71 

emitiu um passo a passo para que os Programas solicitassem de seus professores visitantes duas 72 

manifestações. A primeira, se gostariam de renovar seus contratos e, na sequência, a solicitação de 73 

relatório nos termos indicados pela comissão. Os professores presentes na EFLCH, com exceção do 74 

professor Simone, do Programa de Pós-Graduação de Filosofia, manifestaram a intenção de 75 

permanecer e todas as intenções de permanência foram aprovadas. Ato contínuo, a Câmara de Pós-76 

Graduação e Pesquisa cumpriu a etapa subsequente, que foi a de documentar à Congregação, que 77 

nesse momento finaliza uma das etapas, e documentar o Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa, 78 

que no dia 30 de abril homologou, naquilo que lhe cabe, todos os pedidos de renovação. Concluiu 79 

que, com a presumível aprovação de hoje se completa a base documental da EFLCH para que a Pró-80 

reitoria de Gestão com Pessoas dê início às etapas de refação dos contratos de cada um. Profa. 81 

Magali lembrou que a EFLCH possui 20 vagas de professores visitantes e que ainda não completou 82 

esse número, por isso, provavelmente, na próxima Congregação poderá pautar esse assunto, porém 83 

antes disso, necessita buscar as informações necessárias sobre a possibilidade de contratação e em 84 
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relação à cota acordada com a Reitoria. Justificou sua fala explicando que, recentemente, recebeu o 85 

fluxo de contratação e presumiu que elas estão ocorrendo, mas não tem essas informações. Prof. 86 

Marcos complementou a fala da Diretora, explicando que os professores visitantes que estão 87 

presentes fizeram os concursos em um momento em que não havia as atuais restrições e que, por 88 

este motivo, os contratos estão sendo renovados, mas as vagas da EFLCH não desapareceram, estão 89 

dentro de num contexto atual que contem proibição de realização, ou seja, os decretos que geraram 90 

estas proibições não anularam as vagas existentes, apenas deslocaram a contratação, dentro do 91 

cronograma institucional. Portanto, é bastante importante discutir e dar racionalidade a este 92 

encaminhamento para que quando essas vagas sejam destravadas, se tenha um amadurecimento 93 

institucional sobre o que fazer com elas. Aprovado por unanimidade. 5. Aprovação ad referendum 94 

da nova Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História: Mestrado Profissional em 95 

Rede ProfHistória (núcleo Unifesp): Profa. Dra. Maria Rita de Almeida Toledo 96 

(coordenadora) e Profa. Dra. Elaine Lourenço (vice-coordenadora), docentes do 97 

Departamento de História. Aprovado por unanimidade. 6. Homologação do ad referendum da 98 

indicação do representante do Departamento de Ciências Sociais, Prof. Dr. Antônio Sérgio 99 

Carvalho Rocha, para compor a Comissão de Banca, assessora da Congregação, em 100 

substituição à Profa. Dra. Maria Fernanda Lombardi Fernandes e 7. Aprovação de novos 101 

representantes, indicados pelas Chefias de Departamento, para a Comissão de Banca, 102 

assessora da Congregação. Profa. Magali explicou que em razão da aprovação ad referendum da 103 

indicação do Prof. Sérgio em substituição à Profa. Maria Fernanda, que era a presidente da 104 

comissão e de haver três docentes que compunham a comissão que se encontravam afastados, 105 

tomou a decisão de reorganizá-la e, para tanto, solicitou às chefias que ratificassem e/ou indicassem 106 

novos nomes. Lembrou que a comissão possuía uma composição em 2017, que foi ratificada em 107 

2019 e que algumas comissões assessoras da Congregação não possuem regulamentos. Prosseguiu 108 

esclarecendo que pelas respostas à consulta alguns nomes foram ratificados e outros incluídos e que 109 

a Profa. Jacira de Freitas, do Departamento de Filosofia, manifestou interesse em ser a presidente da 110 

comissão.  Por fim, Profa. Magali decidiu que seria mais indicado associar o ponto seis ao ponto 111 

sete para proceder uma única votação. Foi submetida à aprovação a seguinte composição: 112 

Presidente da Comissão: Profa. Dra. Jacira de Freitas; Departamento de Letras: Profa. Dra. 113 

Mirhiane Mendes de Abreu (titular) e Prof. Dr. Rafael Dias Minussi (suplente); Departamento de 114 

Ciências Sociais: Prof. Antônio Sérgio Carvalho (titular) e Prof. Dr. Alessandro Carvalho Sales 115 

(suplente); Departamento de Filosofia: Profa. Dra. Jacira de Freitas (titular) e Prof. Dr. Luciano 116 

Nervo Cordato (suplente); Departamento de Educação; Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente 117 

(titular) e Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (suplente); Departamento de História: Prof. Gilberto 118 

Francisco da Silva (titular) e Prof. Dr. Luigi Biondi (suplente); Departamento de História da Arte: 119 

Profa. Dra. Marta Jardim (titular) e Profa. Dra. Ana Pimenta Hoffman (suplente). Aprovada por 120 

unanimidade a nova composição da Comissão de Banca, assessora da Congregação. Profa. Magali 121 

informou que havia um concurso para ser aprovado e que por isso era muito importante a comissão 122 

ter a sua composição organizada. Prof. Janes relatou que Profa. Lucia Sano, do Departamento de 123 

Letras, informou que elaborou um rascunho do regulamento quando foi membro dessa comissão e 124 

que, futuramente, quando esse assunto for retomado o documento será recuperado. 8. 125 

Homologação do ad referendum da indicação da Profa. Dra. Marina Pereira de Almeida 126 
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Mello como representante suplente, do Departamento de Educação, em substituição ao Prof. 127 

Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho, na Comissão Local do VI Congresso Acadêmico 128 

Unifesp e V Colóquio de Humanidades e 9. Aprovação das demais indicações de 129 

representantes para compor a Comissão Local do VI Congresso Acadêmico Unifesp e V 130 

Colóquio de Humanidades. Profa. Magali esclareceu que seria mais indicado associar o ponto oito 131 

ao ponto nove e realizar uma única votação, como ocorreu com os dois pontos anteriores, pois após 132 

ela ter se manifestado com o ad referendum na indicação da profa. Marina Pereira de Almeida 133 

Melo, recebeu outras indicações. Com esta decisão, apresentou o conjunto de representações e 134 

procedeu a votação. Aprovadas por unanimidade as seguintes indicações de representantes para 135 

completar composição da Comissão Local do VI Congresso Acadêmico Unifesp e V Colóquio de 136 

Humanidades: Setor Administrativo: Carmelita Maria do Espírito Santo (titular) e Sheila Marques 137 

Feitosa (suplente); PIBID: Profa. Dra. Renata Marcílio Cândido (titular) e Prof. Dr. Emerson 138 

Izidoro (suplente); COMFOR: Profa. Dra. Célia Maria Benedicto Giglio (titular); Câmara de 139 

Extensão: Prof. Dr. Paulo Fernando Tadeu Ferreira (suplente); Departamento de Educação: Profa. 140 

Dra. Marina Pereira de Almeida Mello (suplente) em substituição ao Prof. Dr. João do Prado Ferraz 141 

de Carvalho. 10. Homologação da Coordenação Pró-Tempore do Programa de História da 142 

Arte da EFLCH. Prof. Marcos Cezar relatou que o Prof. José Geraldo Grilo oficiou à Câmara que 143 

o Programa de Pós-Graduação de História da Arte havia levado a efeito o processo de sucessão na 144 

coordenação, mas que este processo não conseguiu escolher uma nova coordenação e que diante da 145 

dificuldade que o programa viveria, pela ausência de coordenação, ele sugeriu ao professor que 146 

encaminhasse uma prorrogação de mandato. Explicou que, coincidentemente e infelizmente, não só 147 

a dificuldade da renovação da coordenação se apresentou, como na semana seguinte, iniciaram-se 148 

os procedimentos relacionados à pandemia, o que fez com que a prorrogação não fosse apenas um 149 

expediente transitório, mas uma medida de emergência. Concluiu dizendo que foi tramitado um 150 

pedido para que o mandato fosse prorrogado por 90 dias, com a concordância do Prof. Grilo e que 151 

no ofício foi deixada uma ressalva, que se aprovada na Congregação, a prorrogação se estenda por 152 

mais tempo, além dos 90 dias, a depender das emergências que a pandemia impuser, porque o 153 

Programa pode ter dificuldades para realizar um processo eleitoral, com consulta, agora neste 154 

contexto. Após a realização da votação a Coordenação Pró-tempore foi aprovada por unanimidade. 155 

11. Aprovação de abertura de concurso para provimento de cargo efetivo para a Área 156 

História: Subárea História Medieval, vaga no. 0873573, tendo em vista a exoneração a pedido 157 

da servidora Rossana Pinheiro Jones, a partir de 29/02/2020 e publicada em DOU em 158 

20/03/2020.  Profa. Magali salientou que conversou com a Profa. Fabiana, Chefe de Departamento, 159 

para que o concurso fosse realizado o mais rápido possível, dada a conjuntura e lembrou que se trata 160 

de uma vacância. Aprovado por unanimidade. 12. Aprovação do resultado da eleição para 161 

Chefia do Departamento de Letras, homologada pelo Conselho do Departamento, mandato 162 

2020-2023 - Prof. Dr. Rodrigo Soares de Cerqueira (Chefe) e Profa. Dra. Neide Elias (Vice-163 

chefe). Aprovado por unanimidade. 13. Aprovação de indicação de um servidor técnico e um 164 

docente, como representante do campus Guarulhos, para compor Câmara Técnica do PDI – 165 

Plano de Desenvolvimento Institucional. Profa. Magali lembrou que o período de vigência do PDI 166 

2016-2020 está finalizando, o que justifica a constituição de nova comissão e o início dos trabalhos. 167 

Informou que houve uma primeira reunião e que o processo está sendo coordenado pela Profa. 168 
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Izabel Meister, Diretora de Planejamento Institucional, da Proplan. Explicou que Profa. Izabel 169 

solicitou as indicações por email, lembrando quem eram os representantes do Campus Guarulhos, 170 

nomeados por Portaria: Profa. Marina Melo e Profa. Ana Nemi e as servidoras técnicas 171 

administrativas Lídia e Daniela, ambas do Apoio Pedagógico. Professora Magali ressaltou que 172 

todas elas trabalharam bastante na elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), que está 173 

em processo de finalização. Relatou que fez a consulta às quatros representantes e que somente 174 

professora Marina justificou a sua não continuidade e que a indicação para sua substituição será 175 

solicitada aos chefes de departamento. Na sequência foram ratificadas as seguintes representantes: 176 

Docentes: Profa. Dra. Ana Lucia Lana Nemi; Servidores Técnicos: Daniela Schlic Matos (titular) e 177 

Lídia Gonçalves Martins (suplente). Aprovado por unanimidade. 14. Aprovação de indicação de 178 

servidores para compor Comissão de Remoção Interna, assessora da Congregação, conforme 179 

composição aprovada em Congregação de março.  Profa. Magali apresentou os nomes indicados 180 

pelos diversos setores que compõem a comissão. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes 181 

indicações para composição da Comissão de Remoção Interna, assessora da Congregação, que terá 182 

o prazo de 120 dias para apresentação de relatório, a contar da data de sua aprovação: Representante 183 

docente: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas; Representantes dos servidores técnicos dos setores 184 

administrativos: Carmelita M. do Espírito Santo (titular) e Marcos Kochleitner (suplente);  185 

Representantes dos servidores técnicos dos setores acadêmicos: Janilton Alves Borborema (titular) 186 

e Cláudio Bevilaqua (suplente); Representantes da Divisão de RH: Eliane Lino dos Santos (titular) 187 

e Andreia Costa Torres da Mota (suplente). 15.  Aprovação de Proposta de elaboração de 188 

inventário de atividades acadêmicas e administrativas realizadas durante os meses de março, 189 

abril e maio, período de suspensão de atividades presenciais na Unifesp, sob a coordenação da 190 

Direção Acadêmica e Chefias de Departamento. Profa. Magali explicou que tratava-se de uma 191 

proposta de elaboração de um inventario da EFLCH, um registro, com o objetivo de reunir todas as 192 

informações num documento que demonstrasse as atividades desenvolvidas, em cada um dos 193 

setores na EFLCH, durante o período de pandemia e que pudesse servir de proteção a futuros 194 

problemas que a instituição possa ter que enfrentar em relação ao trabalho remoto. Ressaltou que 195 

seria um inventário que demonstrasse a intensidade do trabalho desenvolvido e que fosse divulgado 196 

à comunidade acadêmica e à comunidade externa. Prof. João considerou a proposta do inventario 197 

uma boa ideia porque todos estão muito preocupados com a qualidade da universidade pública e das 198 

suas responsabilidades. Prof. Fernando Gazoni indagou como seria o processo de elaboração e se o 199 

inventário seria divulgado no site do Campus Guarulhos ou na Unifesp em geral, se cada 200 

departamento faria seu inventário das atividades dos docentes ou se a Câmara reuniria e repassaria 201 

as informações à Direção Acadêmica e, ainda, se se abriria um formulário no Google para cada 202 

docente preencher e quais seriam as atividades informadas. Profa. Magali explicou que, embora 203 

tivesse algumas ideias, achava mais adequado deixar o processo sob a coordenação da Direção 204 

Acadêmica e Chefias de Departamento para que juntos pensassem em estratégias para a elaboração 205 

do documento e uma metodologia de trabalho. A professora deu um exemplo com as inscrições da 206 

UCS Optativas Emergenciais do Campus, relatando que houve a oferta de 57 UCs e que, 207 

provavelmente mais de 57 professores estariam envolvidos, porém este dado não aparece em 208 

nenhum lugar, somente o Apoio Pedagógico, além, obviamente do professor teriam esses dados, 209 

mas não se sabe nem se o departamento tem essa dimensão da oferta e do envolvimento dos 210 
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docentes, o que seria um dado importantíssimo. Outro dado importante, de acordo com a 211 

professora, seria a quantidade de bancas de mestrado e doutorado realizadas, de qualificação e de 212 

defesa, dados que a PROPGPq tem, mas o Campus não tem e que seria importante para conhecer a 213 

realidade do campus, saber o que a EFLCH está fazendo. Ressaltou que antes do inventário ser 214 

publicado seria aprovado na Congregação e for julgado que não deverá ser publicado, não o será, ou 215 

se se decidir dar ênfase em algum dado, será feito, inclusive do setor administrativo. Por fim, 216 

concluiu dizendo que o documento deveria ser finalizado até o final de maio para ser submetido à 217 

aprovação na Congregação de junho. Prof. Janes deu uma sugestão de ser por departamento e que 218 

sejam utilizadas as categorias do currículo lattes, que cada um atualizasse o currículo e colocasse no 219 

inventário as categorias do currículo lattes.  Prof. Bruno parabenizou a iniciativa, afirmando que 220 

todos estão trabalhando mais na forma online e lembrou as limitações que se tem em trabalhar dessa 221 

maneira, das diferenças que existem e das restrições que impedem algumas atividades. Lembrou 222 

sobre o preenchimento do lattes não ser tão profissional, pois não se sabe colocar os itens corretos e 223 

que deveria haver um esforço para que a universidade pudesse padronizar este preenchimento. O 224 

servidor Caio deu como sugestão compilar os relatórios de trabalhos produzidos a cada quinzena. 225 

Profa. Magali ressaltou que não se trata de ter mais trabalho e que compilar os relatórios era uma 226 

boa ideia. O servidor Caio complementou explicando que a ideia é fazer uma compilação dos 227 

relatórios do SEI, pois para cada divisão existe um processo aberto no qual os servidores estão 228 

quinzenalmente colocando um relatório de atividades, então como é um processo só, no final, 229 

quando for terminado o regime de trabalho remoto seria possível produzir um único documento 230 

anexando só estes relatórios, um PDF só com aqueles relatórios, uma compilação, e talvez estes 231 

documentos pudessem ser acrescentados num documento maior. Relatou que na biblioteca foi 232 

criado um marcador de e-mails, visto que a troca de e-mails tornou-se mais intensa, por isso foi 233 

criado um marcador específico para o trabalho remoto e com ele se consegue recuperar todas as 234 

mensagens, inclusive transformar tudo em PDF ou produzir um outro e-mail, enviando todos estes 235 

e-mails como anexo. Profa. Joana disse que seria importante deixar claro as condições que estão 236 

sendo enfrentadas no trabalho remoto, especificadamente em relação à tecnologia de informação, 237 

para reforçar que é muito distante do conceito de ensino à distância. Findo o debate, procedeu-se a 238 

votação e a seguinte proposta foi aprovada com 34 votos a favor e 2 abstenções: elaboração de 239 

Inventário de Atividades Acadêmicas e Administrativas realizadas durante o período de suspensão 240 

das atividades acadêmicas e implantação de trabalho remoto (meses de março, abril e maio) a ser 241 

realizada sob a coordenação da Direção Acadêmica e Chefias de Departamento, com o objetivo de 242 

apresentar à comunidade acadêmica o intenso trabalho que vem sendo realizado no Campus 243 

Guarulhos. 16. Apreciação e levantamento de sugestões à minuta do Plano de Desenvolvimento 244 

de Pessoas – PDP a ser aprovada no Conselho de Gestão com Pessoas de maio. Profa. Magali 245 

solicitou que o documento fosse projetado para a visualização de todos os membros. Relatou que a 246 

minuta do PDP foi discutida no último Conselho de Gestão com Pessoas, no dia 24 de abril, reunião 247 

em que o Prof. Janes esteve presente, mas que ela não foi aprovada e sim remetida aos campi, às 248 

direções acadêmicas, para que houvesse inclusão de sugestões ou supressão de algum conteúdo. 249 

Informou que enviou o documento às Chefias de Departamento já sabendo que não haveria tempo 250 

para discussão, explicou que o documento diz respeito à vida funcional dos servidores técnicos ou 251 

docentes, dentro da EFLCH e que, mesmo assim, colocou como ponto de pauta na Congregação e 252 
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indicou às chefias que trouxessem uma proposta de encaminhamento para que as alterações 253 

chegassem a tempo antes do documento ser submetido no próximo Conselho de Gestão com 254 

Pessoas, que vai acontecer no final do mês. A Direção Acadêmica sugeriu que os Chefes de 255 

Departamento que tivessem considerações a fazer que as apresentassem, mas que mesmo assim 256 

seria marcada uma data para recolher as sugestões dos departamentos e que a Direção Acadêmica 257 

compilaria estas sugestões e encaminharia ao ConPessoas. Lembrou que nesse período haveria uma 258 

nova reunião de Congregação e um CONSU que deliberará sobre este documento e que qualquer 259 

coisa que deixar de ser incluída poderia ser assegurada na Congregação e depois no Conselho 260 

Universitário. Prof. Janes comentou que foi sugerido mais tempo para discussão, mas no mês de 261 

junho a Unifesp deve enviar o documento para o Governo Federal. Prof. Carlos afirmou que o 262 

Campus foi o que mais se preparou para detalhar o conjunto de atividades que implicam em 263 

afastamentos, que não havia no documento. Profa. Magali concordou com o Prof. Carlos, pois foi o 264 

campus que mais fez intervenção no debate e disse que pode ser que os documentos ainda não 265 

chegaram para a nova gestão e por isso seria importante a insistência. Prof. Carlos indicou algumas 266 

observações sobre o documento: o artigo nono, no item 3, trata da realização de estudo no exterior, 267 

mas que estudos também são realizados dentro do país e na maioria dos afastamentos, nos casos dos 268 

docentes, são de pesquisa; pós-doutoramento não é estudo, não é um curso, mas sim uma atividade 269 

de pesquisa que tem uma supervisão; estudo está contemplado em pesquisa no exterior e deveria ser 270 

nacional e internacional; no artigo 16, o texto que define que quem tem mais tempo de serviço 271 

público, mais produção acadêmica seria contemplado, deveria ser retirado para evitar concorrência 272 

entre os profissionais; considera ser fundamental que os departamentos e a própria Congregação 273 

analisem o pleito de pessoas e que o número de afastamentos não seja estipulado, que não haja um 274 

edital estipulando, pois compreende que se trata de um arranjo interno do departamento, sem 275 

ocasionar sobrecarga de trabalho aos demais colegas do setor; no artigo 17, no item que trata sobre 276 

revisão bimestral do número de servidores que poderão se afastar, questiona que se é um plano 277 

semestral, por que deve haver uma revisão bimestral; indicou que o edital de afastamentos está 278 

descrito de maneira geral no documento e que seria necessário uma discussão mais cuidadosa para 279 

não se estipular um número que seja inferior à demanda. Prof. Marcos Cezar comentou que o 280 

espírito da lei que está em implementação, trata, de certa forma, as atividades no âmbito da 281 

excepcionalidade, isto revela uma falta de compreensão a respeito das particularidades que 282 

caracterizam o trabalho dos docentes. Sugeriu que, por exemplo, os Departamentos de Ciências 283 

Sociais e História da Arte da EFLCH emitissem uma espécie de nota à instituição, explicando que 284 

profissionais de ciências sociais, mas não só isso, em todos os Departamentos, em seus estudos 285 

etnográficos, quando fazem pesquisa de campo, quando precisam ir em arquivos, essas pessoas não 286 

estão se afastando de seus trabalhos, pelo contrário, os seus trabalhos precisam dessa imersão em 287 

localidades e instituições, que obviamente não estão no mesmo âmbito territorial da universidade. 288 

E, em muitos casos, estão no exterior. No entendimento do Prof. Janes o documento trata de ação de 289 

aperfeiçoamento, de formação, de aperfeiçoamento profissional. Defendeu que os afastamentos 290 

relativos à pesquisa do professor não deveriam ser regulados por este documento e citou como 291 

exemplo o caso da Profa. Patrícia, que estuda a História da África e que se ela pedir um afastamento 292 

para ir pesquisar o objeto de trabalho dela dentro da universidade, isto não é um desenvolvimento 293 

pessoal, na verdade é uma atividade profissional, que é obrigada a realizar, que a UNIFESP exige 294 
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que o faça e ela se dirige ao exterior para realizar a pesquisa que é o campo dela. No entendimento 295 

do Prof. Janes este documento regularia os afastamentos dos servidores, docentes e TAEs no que 296 

diz respeito ao aperfeiçoamento profissional. Profa. Marina considerou que deve haver uma certa 297 

autonomia do Departamento para decidir seus critérios de afastamento e que o documento se coloca 298 

até como paternalista e que os critérios têm muito a ver com a questão da pesquisa acadêmica, da 299 

excelência e não valoriza outras questões que são importantes. Relatou que no Departamento de 300 

História da Arte há dificuldades em encontrar um coordenador para a pós-graduação e que, por isso, 301 

considera a gestão como um critério e finalizou dizendo que se houvessem muitos docentes 302 

solicitando afastamento o Departamento faria um arranjo entre as disciplinas. O servidor Caio expôs 303 

sua dúvida em relação ao prazo de entrega das propostas e Profa. Magali respondeu que seria até o 304 

dia 29 de maio e que embora haja representantes do Campus no ConPessoas a pró-reitora atual 305 

solicitou que fossem enviadas sugestões antes dele e que por isso o prazo é apertado. O servidor 306 

Caio explicou que somente teve acesso ao documento pelo envio, por email, do anexo da reunião no 307 

dia 1º e que verificou no SEI que no dia 24 de abril foi enviado pela Pró-reitoria de Gestão com 308 

Pessoas aos membros da Comissão Interna de Supervisão, mas que os TAEs não receberam essa 309 

proposta e que ela não tramitou em nenhuma unidade administrativa do Campus Guarulhos, então 310 

por este motivo não se considerava capacitado para emitir nenhum tipo de posicionamento nesta 311 

Congregação e pediu um prazo para poder encaminhar para a Direção Acadêmica algum tipo de 312 

proposta. Profa. Magali esclareceu que a discussão estava sendo encaminhada na Congregação 313 

desde o mês de dezembro, inclusive com a participação de representantes da CPPD e da comissão 314 

que elaborou as primeiras versões e que, além disso, o Campus tem representantes técnicos em 315 

todos os conselhos, inclusive no Conselho de Gestão com Pessoas, então a Congregação tem a 316 

obrigação de fazer esta discussão, de compilar dados, de levá-los em nome do Campus, mas os 317 

representantes também têm estas obrigações. Profa. Magali salientou que é preciso reiterar as 318 

propostas junto ao Conpessoas e depois junto ao CONSU e que ainda há duas instâncias para 319 

aprovar o documento. O servidor Ivan solicitou um prazo para enviar sugestões e para poder 320 

verificar com as instâncias, com os representantes do Conpessoas e CIS, que podem ter recebido o 321 

documento, mas não repassado e que, em razão de haver um prazo até o final do mês¸ que fosse 322 

possível enviar por e-mail alguma consideração ao documento, além de conversar com os 323 

representantes desses colegiados, para saber se eles propuseram algo quando receberam este 324 

documento ou não. O prof. Fernando Gazoni expressou sua dúvida questionando se estariam 325 

contemplados os cursos de curta duração, minicursos de curta duração que poderiam ser feitos no 326 

exterior ou em instituições nacionais, pois o artigo 3º. qualifica os afastamentos envolvendo o 327 

stricto sensu, mestrado, doutorado, pós-doutorado, mas não contempla cursos de curta duração, nem 328 

em instituições nacionais e internacionais. Explicou que se tratava de uma dúvida sobre a redação, 329 

pois o documento indica várias categorias como evento interno e externo de capacitação, mas 330 

quando trata de afastamento, nem todas as categorias estão contempladas no artigo. Prof. Carlos 331 

afirmou que já havia sido bastante discutido que se afastar para pesquisa faz parte da função do 332 

docente, só que nesta altura ele avalia que esta questão já foi superada porque o MEC exige o PDP 333 

de uma maneira equivocada, portanto conclui que se não for prescrito claramente todas as hipóteses 334 

de afastamento, corre-se o risco de comprometer a autonomia dos docentes se afastarem. Lembrou 335 

que na última Congregação o Prof. Diego disse que a comissão não estava funcionando, ele que é 336 
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professor do Departamento de Ciências Sociais e suplente da professora Rita, na CPPD, e em razão 337 

dessa relação fazia parte da comissão. Ressaltou que seria importante perguntar a ele, 338 

institucionalmente, o que aconteceu, pois seria interessante que tivesse havido tempo para contribuir 339 

com a elaboração da minuta, antes que ficasse pronta e refletir sobre ela. Prof. Janes explicou que o 340 

tema foi para o Conselho de Gestão com Pessoas e que a Profa. Virginia, da Baixada Santista, pediu 341 

tempo e que ele e outros professores também pediram e a Pró-reitora aceitou sem nenhuma objeção 342 

porque o objetivo dela é garantir que haja maior discussão e maior consenso possível, por isso ainda 343 

há um mês de discussão. Prof. João informou que uma das principais reivindicações dos professores 344 

do Departamento de Educação foi, justamente, a necessidade e urgência de dialogarem e 345 

participarem em relação aos documentos produzidos, pois eles estavam surgindo com informações e 346 

os professores consideravam que não estavam participando devidamente. Explicou que como a 347 

minuta surgiu entre uma reunião do Departamento de Educação, que não discutiu o documento e 348 

outra que ainda ocorrerá, haverá tempo para discussão e declarou, sem entrar no mérito das 349 

questões levantadas, que não teria como se posicionar como Chefe de Departamento pela minuta 350 

não ter sido discutida pelos colegas do departamento. Em seguida, Profa. Magali avaliou que as 351 

considerações levantadas foram importantes e apresentou uma proposta de encaminhamento com o 352 

objetivo de possibilitar que todas as considerações do Campus fossem encaminhadas à Pró-reitoria 353 

antes da reunião do Conpessoas. Sugeriu que os técnicos se reunissem, discutissem e chegassem 354 

num rol de sugestões e indagações, assim como os departamentos, na sequência agendaria uma 355 

reunião virtual entre a Direção Acadêmica, as Chefias de Departamentos, alguns representantes 356 

técnicos e os conselheiros do Conpessoas, faria a compilação de todas as propostas e encaminharia 357 

para serem incorporadas ao documento. Ressaltou que, caso não fossem incorporadas ao menos os 358 

conselheiros estariam preparados para a discussão no conselho e ainda, que poderiam ser ratificadas 359 

na Congregação de junho e levadas ao Consu para aprovação.  Profa. Hosana teve problemas com 360 

seu áudio e por isso escreveu no chat suas considerações. Reforçou que o conceito de plano de 361 

desenvolvimento de pessoas não está claro e de acordo com o documento se trata de um 362 

instrumento norteador elaborado anualmente, composto por todas as ações de desenvolvimento 363 

necessárias à consecução dos objetivos institucionais e que a definição é muito ampla, ou fluída e 364 

não focaliza a gestão com pessoas, o mesmo vale para os conceitos de qualificação e capacitação. 365 

Profa. Ana Hoffman indagou quais seriam as datas das reuniões e a Profa. Magali respondeu que 366 

primeiro seria necessário aprovar a proposta para depois indicar uma data. Após manifestações 367 

favoráveis no chat, foi submetida à votação a seguinte proposta: levantamento de sugestões à 368 

minuta do Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP a serem apresentadas em reunião, 369 

convocada pela Direção Acadêmica, com participação das Chefias de Departamento, representantes 370 

do Campus Guarulhos no Conselho de Gestão com Pessoas e representação técnica; compilação dos 371 

dados pela Direção Acadêmica que encaminhará as propostas, a serem incorporadas à minuta, à 372 

Pró-reitoria de Gestão com Pessoas. A proposta foi aprovada com 36 votos a favor e 1 abstenção. 373 

Em seguida Profa. Magali sugeriu o dia 15 ou 20 de maio para a realização da reunião e após 374 

manifestações a reunião foi agendado para o próximo dia 20 de maio. 17.  Período de trabalho 375 

remoto e suspensão de atividades acadêmicas presenciais – reflexões e posicionamento da 376 

Congregação da EFLCH. Profa. Magali explicou que nesse ponto de pauta havia duas decisões a 377 

serem tomadas. A primeira seria a aprovação do relatório elaborado pelos coordenadores de curso e 378 
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Câmara de Graduação que seguiram as determinações do Conselho Universitário, incluindo prazo 379 

de entrega. Justificou que o Campus Guarulhos não cumpriu o prazo porque julgou ser importante 380 

homologar o relatório na Congregação e que ele seria encaminhado logo após o término da reunião. 381 

A segunda deliberação dizia respeito à proposta da Direção Acadêmica de aprovação de um 382 

documento contendo um conjunto de princípios que deveriam ser preservados, independente das 383 

decisões institucionais, e que orientasse, inclusive, decisões a serem tomadas de caráter mais 384 

centralizado ou decisões que preservassem a especificidade do Campus Guarulhos. Explicou que a 385 

proposta se fundamenta no fato de que no Campus há oito cursos de licenciatura, dois Programas de 386 

Pós-Graduação voltados para a área de Educação e outros que trabalham com a formação de 387 

professores, com pós-graduandos que são professores, ou seja, que é um Campus que pensa e 388 

produz conhecimentos sobre educação e ensino, então seria importante tornar públicas as 389 

preocupações relacionadas à educação a serem ratificadas por essa Congregação. Concluiu dizendo 390 

que esse documento seria produzido após o processo de discussão e reflexão desse ponto de pauta e 391 

que deveria ser apresentado no Conselho Universitário e no Conselho de Graduação, se este último 392 

ocorrer antes do Consu. Dado esse esclarecimento, na sequência, passou a palavra à Profa. Vera 393 

Jardim, Presidente da Câmara de Graduação, da EFLCH, que relatou que a Câmara de Graduação 394 

tem recebido demandas o tempo todo e que são processos que exigem tomada de decisões que 395 

precisam ser embasadas, o que demanda tempo. Esclareceu que nem havia sido concluído um 396 

relatório enorme sobre as condições do campus e já foi demandado novo relatório com análise de 397 

todas as UC dos cursos, cerca de 200, envolvendo mais de 200 professores. Avaliou que de fato 398 

estão atrasados, que foi atropelada com uma série de informações equivocadas, pois não se 399 

compreendia exatamente o que deveria ser feito, além disso, havia as UC Optativas Emergenciais, 400 

que também tiraram um pouco o foco das coordenações e, as demandas dos alunos que são 401 

constantes, mas que a Câmara tem respondido a todas. Profa. Vera agradeceu a Profa. Joana e a 402 

Profa. Magali pela produção do podcast, inserido no site, para orientação aos alunos, ressaltando 403 

que foi positivo, pois diminuiu bastante os questionamentos. Ela também pontuou a dificuldade de 404 

atendimento às solicitações, pois nem sempre os setores são atendidos porque todos estão com 405 

muito trabalho, mas que isso prejudicou o encaminhamento de questões muito importantes, o que 406 

não significa dizer que a graduação é o setor mais importante do campus, mas entende que seja um 407 

pouco o “coração”. Declarou que ela, na presidência da Câmara, se ressente pela ausência de 408 

reuniões que a Câmara teria a prerrogativa de fazer, em razão da Prograd, para debater com as 409 

Chefias de Departamento, a Diretoria, o que interrompe um pouco a possibilidade de ampliar 410 

discussões, de analisar melhor os dados e tomar decisões consistentes. Nessa direção, explicou que 411 

a Câmara tomou a decisão de apresentar nessa Congregação as análises empreendidas, por curso, 412 

porque seria importante garantir as suas especificidades e das UC, mas também, acima de tudo, para 413 

serem tomadas atitudes que atendam ao perfil do Campus e ao mesmo tempo sejam um pouco mais 414 

gerais. Diante do exposto, os coordenadores de curso, convidados para a reunião, passaram a relatar 415 

brevemente os apontamentos elaborados. O relatório na íntegra segue como Anexo I.  Profa. Marina 416 

Soler, coordenadora do curso de História da Arte, ao tratar sobre a ADE e o ensino remoto relatou 417 

que os professores, por um lado, estão pensando formas de nutrir o contato com os estudantes, mas 418 

ao mesmo tempo têm muitas dúvidas de como usar as ferramentas digitais e, principalmente, sobre 419 

as reais condições de acesso às tecnologias dos estudantes, portanto fica a dúvida de como esta 420 
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questão será encaminhada. Explicou que o uso de ferramentas digitais não pode ser confundido com 421 

educação à distância, porque esta pressupõe um planejamento prévio, criterioso, ferramentas e 422 

metodologia que os professores até têm interesse em conhecer, mas no momento não conhecem. 423 

Profa. Flávia, do mesmo Departamento, informou que houve uma discussão ampla entre todos os 424 

componentes da comissão de curso e alguns representantes do NDE, que debruçaram-se sobre as 425 

repostas que foram dadas àquele questionário e a partir da sua compilação foi elaborada a avaliação 426 

final. Salientou que os docentes estão dispostos a discutirem, mas que isso não seja uma decisão 427 

eterna, porque, como a Profa. Marina expôs, não há a possibilidade de realizar determinadas 428 

atividades por ensino à distância. Explicou que há também preocupação em relação à qual estrutura 429 

que a Unifesp poderia proporcionar aos alunos que não têm banda larga e que esta questão deve ser 430 

pautada para a instituição como um todo e não apenas na EFLCH. Relatou uma experiência com a 431 

UC Optativa ressaltando as dificuldades dos estudantes com o uso da internet e Profa. Marina 432 

indicou que, ao ministrarem as optativas os professores conseguiriam analisar as dificuldades 433 

relacionadas à conectividade. Na sequência, passou-se palavra ao Coordenador do Curso de 434 

História, Prof. Alexandre que explicou que o relatório foi lido e aprovado pela comissão curricular 435 

de História e será homologado na reunião virtual da Câmara a ser realizada no dia 12 de maio. Ele 436 

também esclareceu que o resultado do relatório antecedeu a uma reunião do departamento de 437 

História, que foi realizada no dia 24 de abril, quando se deliberou coletivamente e por votação que 438 

por enquanto não haveria, nestas condições, ADEs nas UC nos cursos de História, neste primeiro 439 

semestre de 2020. Em seguida levantou alguns pontos contidos no relatório: a negativa majoritária 440 

do departamento de História se deve ao fato de que muitos docentes lembram do caráter primeiro do 441 

curso de História que tem forte intersecção entre a teoria e a prática nos conteúdos das disciplinas, 442 

embora tenham docentes que trabalhem com humanidades digitais, que consideram a possibilidade 443 

de realizar as atividade práticas mesmo à distância; a impossibilidade de acesso aos estudantes, 444 

além de problemas relacionados ao seu ambiente doméstico, como falta de condições apropriadas 445 

para estudo de diversas naturezas; as tentativas de manter contatos com os alunos que foram quase 446 

nulas, vários professores tentaram se comunicar com seus alunos e não conseguiram; manifestação 447 

expressa e clara da representação estudantil do departamento de história, reunião do conselho, que 448 

solicitou em nome dos estudantes pobres que o curso de História não continuasse o semestre com 449 

atividades domiciliares; problemas apresentados no sistema de gestão, no sistema da EaD, que 450 

geram problemas na questão do número de vagas e com a comunicação com os alunos e, que ainda 451 

há pessoas que não conseguem acessar o Moodle. Apresentou, em seguida, as proposições do curso 452 

de história de acordo com esse contexto: propõe que se indique a necessidade de flexibilizar o 453 

trancamento de matrícula para os estudantes em qualquer tempo do semestre e do prazo de 454 

integralização do curso, além do cancelamento de eletivas ministradas por docentes fora do 455 

departamento de História. Também foi proposto que a Unifesp tenha mais empenho e sensatez para 456 

implantar um programa de inclusão digital para os estudantes e a diminuição da vulnerabilidade 457 

digital e que isso faça parte de uma política de permanência estudantil e, por fim, indicou a 458 

necessidade de melhoria, também, na questão da formação do corpo docente que necessita de 459 

melhores condições para poder gerir estas atividades à distância. Profa. Magali informou que 460 

recebeu convocação para uma reunião entre os diretores, pró-reitores e reitoria, que ocorrerá no dia 461 

seguinte a essa reunião, às 11 horas, para o repasse de informações e, também, que no último 462 
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Conselho de Graduação, foi solicitado à Pró-reitora que a data do envio dos documentos fosse 463 

postergada para se ter tempo para cruzar os dados, as questões dos cursos com os dados dos dois 464 

questionários que estavam sendo encaminhados, mas que na ocasião foi negado, pela falta de 465 

tempo. Prof. João, como representante do Departamento de Educação, considerou que havia uma 466 

falta de consideração de um campo, de uma área de pesquisa consolidada no Brasil, a educação. Em 467 

seguida, foi passada a palavra ao Prof. Fernando, coordenador do curso de Pedagogia que relatou 468 

que o curso de pedagogia produziu dois relatórios. Ele apresentou o relatório que foi feito a partir 469 

do diagnóstico sobre a condição da realização das atividades domiciliares especiais e ressaltou que 470 

o curso de pedagogia teve um número bastante elevado de professores que responderam a este 471 

questionário. Relatou que 13 UC, que corresponde a 34% do total ofertado, dada a sua natureza 472 

teórico-metodológica, não apresentam condições de aderirem ao regime das ADEs, e 25 UC, que 473 

corresponde a 66%, apresentam condições e essas condições são bastante variadas, mas os 474 

professores acreditam que em um cenário de 30 dias de suspensão do calendário acadêmico, seria 475 

possível desenvolver, em média, 30% da carga horária neste regime. Além disso, ressaltou que 476 

mesmo no caso das UC que os professores indicam ser possível, parte da carga horária ser 477 

desenvolvida em regime de atividades domiciliares, destaca-se uma série de preocupações, dentre 478 

elas a acessibilidade dos estudantes. O prof. enfatizou um aspecto importante a ser destacado no 479 

curso de pedagogia que é a natureza presencial das atividades que envolve uma dinâmica de 480 

interação e que não é possível ser substituída pelos mecanismos digitais, e por mais que seja um 481 

mecanismo emergencial e pontual para dar conta de um cenário muito específico, a instituição 482 

precisa tratar destas questões com muito cuidado, pois acabará renunciando à qualidade dos cursos. 483 

Salientou que outro fato que precisa ser destacado sobre o relatório é que o curso entende que não é 484 

possível tratar do assunto da reposição de aulas como mera reposição de aulas, pois normaliza a 485 

ideia de que as aulas realizadas online são na mesma medida do que as aulas presenciais, então é 486 

preciso dimensionar estas questões e entender as diferenças que existem. Finaliza afirmando que, 487 

dado o contexto que sinaliza a impossibilidade de retomada do calendário acadêmico, há a 488 

possibilidade de realização de algumas atividades em regime domiciliar para parte do curso, 489 

resguardados os princípios fundamentais de garantia da qualidade do ensino. Prof. Prof. Carlos 490 

Bello, Chefe de Departamento de Ciências Sociais, relatou que o departamento procurou fazer uma 491 

reunião ampla com o seu conselho, com todas as questões e documentação que vieram da Prograd. 492 

Explicou que está sendo considerada a possibilidade das ADE, com todas as limitações e problemas 493 

dessa conjuntura, mas que estas atividades não são consideradas como possibilidades efetivas de 494 

um bom curso de Ciências Sociais. O que o colegiado avalia é que para que seja aprovado, somente 495 

será possível mediante o atendimento de uma série de condicionalidades que garantam as condições 496 

técnicas adequadas para o acompanhamento das UC por parte dos discentes e para efetivação das 497 

aulas por parte dos docentes. Destacou que a avaliação do colegiado indica que, mediante as 498 

seguintes considerações, a retomada poderá ser viável: que as atividades domiciliares especiais não 499 

possam prejudicar nenhum estudante, considerando as dificuldades de diversas ordens que tem 500 

causado a pandemia; flexibilização de normas e prazos para integralização; os estudantes devem ter 501 

o direito de, caso não cursarem o semestre, isso não seja computado sobre o tempo de 502 

integralização; que possam trancar todo o semestre, que possam trancar quantas disciplinas sejam 503 

necessárias; que o CR não seja contabilizado neste semestre. Além disso, ressaltou que a instituição 504 
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deve oferecer assistência jurídica aos docentes que realizarem suas aulas à distância, tanto na 505 

liberdade de conteúdo e opiniões, quanto na questão do direito autoral dos materiais e deve oferecer 506 

acesso à banda larga e pacote de dados aos estudantes que não o possuem. Uma das possibilidades 507 

pode ser a implementação de uma bolsa para pacote de dados que ajude os alunos a custear estes 508 

serviços e a oferta aos pacotes de dados não pode estar vinculada a utilização de aplicativos 509 

específicos por parte de uma operadora ou empresa e precisa garantir a navegação e pesquisas dos 510 

estudantes a permitir de maneira livre e consistente os seus processos de aprendizagem. Outra 511 

recomendação é que seria fundamental saber qual o resultado da pesquisa feita pela PRAE em 512 

relação à saúde física e mental dos estudantes neste momento. Chamou à atenção ao fato de que 513 

durante a reunião do colegiado os representantes discentes e representantes do centro acadêmico 514 

enfatizaram que as ADE são inviáveis, uma vez que muitos estudantes estão sem local adequado de 515 

estudo por terem voltado para a casa dos pais ou estão sem acesso à computadores e que os 516 

representantes e o CA lembraram, reiteradamente, que os estudantes estão sem acesso ou em 517 

condições muito ruins de estudo. Explicou que a avaliação do colegiado é que a universidade deve 518 

proporcionar recursos e formas de oferecer auxílios adequados aos estudantes, cuja situação 519 

socioeconômica pode inviabilizar a continuidade dos seus estudos, além de que devem ser 520 

observados, por parte da instituição, todos os cuidados com suas condições de saúde física e mental. 521 

Profa. Lucia, do Departamento de Filosofia, disse que o caráter preliminar do relatório se justifica 522 

pelo caráter hipotético das ADE’s, pois ainda não se sabe se serão implementadas ou não, então a 523 

análise contida no relatório segue as orientações da PROGAD, pensando sobretudo na questão das 524 

UC, se são ou não passiveis de ADE’s, segundo a análise e as considerações de cada professor, 525 

segundo a natureza das disciplinas e da carga horária e do modo como foi organizado o conteúdo 526 

programático. Explicou que se retomou uma questão que já havia sido posta há um mês, 527 

aproximadamente, e que naquela época coordenação e professores já haviam sido consultados, 528 

quando a maior parte dos cursos fez reunião com a comissão de curso. Informou que, dada a 529 

excepcionalidade do momento e a impossibilidade da retomada breve das atividades presenciais, foi 530 

pensada a possibilidade das ADE’s como uma alternativa possível. Porém, no segundo momento 531 

que foi aberta a discussão, houve uma reunião do colegiado na qual a questão das ADEs foi ponto 532 

de pauta, não para se deliberar, mas para esclarecer e informar aos professores que essa consulta 533 

seria feita novamente. Concluiu explicando que a posição do curso de Filosofia é que das 31 UC 534 

oferecidas no primeiro semestre de 2020, apenas uma delas com uma única turma à noite, todas as 535 

outras com duas turmas vespertino e noturno, 26 foram consideradas passíveis de serem ofertadas 536 

em ADE’s e as 5 restantes não obtiveram resposta dos professores. Profa. Souzana afirmou que o 537 

relatório do departamento de Letras é um diagnóstico e não representa uma posição fechada, um 538 

resultado claro. Ela falou que há indicativos que mostram uma tendência que depende de um 539 

número de condicionalidades. O Departamento de Letras tem oito cursos e os dados são 540 

apresentados contendo o departamento como um todo. O departamento tem 74 docentes e 70 deles 541 

tem UC atribuídas no primeiro semestre de 2020, sendo assim, os dados contidos no relatório 542 

demonstram que a maioria expressiva dos docentes de Letras considera que pode ter parte de seu 543 

conteúdo desenvolvido remotamente, 86% e 14% recusam a adoção das ADEs. Os que 544 

responderam "sim" parecem conscientes das dificuldades que enfrentarão nessa modalidade de 545 

ensino. Sobre indicação de possibilidade de carga horária ser ministrada de forma remota, 66% dos 546 
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professores que disseram "sim", indicam a possível realização de 10 a 30% da carga horária total, 547 

no período de 30 dias. Para o período de 60 dias, 63% dos professores que responderam "sim", 548 

indicam a possível realização de 10 a 50%. A avaliação da porcentagem do conteúdo que os 549 

docentes indicaram demonstram variedade das UC com algumas sendo essencialmente práticas, 550 

como os estágios curriculares supervisionados. Outra hipótese levantada sobre avaliação da 551 

porcentagem foi a falta de experiência dos professores em realizar o trabalho, pois a transposição do 552 

conteúdo presencial para a modalidade à distância é uma ação inédita para todos. Essa avaliação 553 

apareceu também nas respostas em relação à reposição pós pandemia, a maior parte dos professores 554 

que responderam "sim" indicaram 40% da reposição do conteúdo com as faixas de 60% e 30% do 555 

conteúdo sendo representativas também. Os dados demonstram que caso as ADE venham a ser 556 

adotadas, parece ser muito importante orientar os professores tanto no cálculo para definição da 557 

carga horária a ser ministrada online, visto que 20 horas presenciais não correspondem a 20 horas à 558 

distância e respeitar as particularidades expressas pelos professores em relação às suas UC. A 559 

heterogeneidade de respostas faz vislumbrar a necessidade de uma flexibilização nos parâmetros 560 

que definiriam a adoção das ADEs por cada UC, por cada professor e por cada curso. Sobre o plano 561 

de ensino para as atividades remotas, as maiores incidências dos professores que responderam "sim" 562 

são atividades já adotadas no ensino presencial, como indicação de livros, material didático, 563 

devolutivas escritas, atividades tutoriais, estudo dirigido e indicação de vídeos, notícias. Os dados 564 

demonstram que as atividades que necessitam de maior domínio no uso das ferramentas digitais, 565 

como videoaulas ou áudios, foram as menos escolhidas pelos professores que falaram "sim" às 566 

ADE, só 32%. O maior recurso para o desenvolvimento das ADEs, seria o e-mail, o moodle da 567 

graduação e as ferramentas para aula ao vivo. A participação dos alunos nas atividades seria 568 

computada de acordo com os dados, principalmente pela entrega programada de trabalhos, 569 

atividades, exercícios que serão entregues aos docentes por dispositivos digitais ou redes sociais 570 

como e-mail, chats e whatsapp. As principais dificuldades que os professores evocam foram, 571 

primeiro, o estudo do conteúdo ficaria comprometido caso não possam ser feitas as aulas 572 

presenciais. Professores de línguas estrangeiras, línguas antigas, estudos literários, estágios e 573 

estudos da linguagem levantaram essa dificuldade pela natureza eminentemente prática das UC; 574 

segundo, a falta ou a precariedade de acesso dos alunos à internet e a necessidade de a instituição 575 

garantir infraestrutura para estudantes que necessitam pacotes de dados e tablet ou computador; 576 

terceiro, a necessidade de formação docente acerca das ferramentas digitais e das estratégias 577 

pedagógicas para o trabalho remoto é uma dificuldade que foi evocada por muitos docentes que 578 

disseram "sim" às ADE; quarta dificuldade seria a questão da equivalência entre horas/aula 579 

presenciais e à distância.  Após a finalização das apresentações, Prof. Vera Jardim, agradeceu aos 580 

coordenadores, que trabalharam muito e em condições adversas e complicadas para organizar e 581 

sistematizar os dados.  Ela destacou a importância da Câmara neste momento de como estudar, 582 

analisar e dar direcionamento para as possíveis atividades, pensar nas possiblidades, nas 583 

dificuldades dos professores e que para isso o apoio institucional é fundamental, mas ela reitera que, 584 

embora necessite da ajuda da Prograd para poder formalizar e oficializar as decisões, é importante 585 

que se tenha os dados da Câmara e que se cuide deles, para verificar as fragilidades de cada 586 

situação, dos alunos, dos professores, das UC. Profa. Lucia Sano relatou que houve uma reunião de 587 

Conselho do Departamento de Letras ampliada, antes dos professores preencherem o formulário, 588 
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com participação da maioria dos docentes e declarou que gostaria de incluir a questão da 589 

acessibilidade dos alunos para que seja feito um mapeamento de alunos e docentes que têm 590 

deficiências, pois no departamento há 2 docentes surdos e alguns outros alunos que têm outros tipos 591 

de deficiência, para que estes alunos e docentes pudessem ter acesso e participarem das atividades 592 

online. Prof. Fernando informou que os dados das duas coletas sobre as condições docentes e 593 

discentes foram apresentados, no dia 28/04, para a PRAE e para PROGRAD, e que nesta dada já 594 

havia encerrado a coleta de dados no Campus, então já chegaram fora do prazo para a comissão. Ele 595 

explicou que ia se deter nos dados da PRAE, pois eles são mais importantes em relação às 596 

condições que os discentes apresentaram no levantamento que a PRAE fez. Iniciou explicando que 597 

a Unifesp tem mais de 13.000 alunos matriculados e desse total, 61% responderam ao questionário 598 

da PRAE, 8.181 alunos. No campus Guarulhos, essa porcentagem também foi de 61%. A PRAE foi 599 

fazendo um levantamento, sempre com os dados em relação ao questionário, fazendo um 600 

comparativo entre os alunos que são beneficiários do PAPE, um paralelo em relação aos perfis dos 601 

estudantes que indicam maior ou menor grau de vulnerabilidade social e o que os dados mostram é 602 

que a maioria dos estudantes apresenta acesso à internet e que há um número de estudantes que não 603 

apresenta condições de acesso à internet e que estão relacionados aos alunos de perfil 1 que são os 604 

com maior vulnerabilidade social. A maior parte dos alunos têm acesso ao computador e a um 605 

celular ou a um tablet e um celular, mas há um número significativo de alunos que estão, em sua 606 

maior parte, entre os beneficiários do PAPE, eles têm acesso apenas ao celular e à rede de pacote de 607 

dados. Um dos aspectos que é bastante importante a ser destacado é que os alunos sinalizaram nesse 608 

questionário qual o tempo médio que eles conseguiriam se dedicar aos estudos nas condições em 609 

que eles se apresentam e a maior parte indicou que conseguiriam se dedicar entre duas e quatro 610 

horas, um número bastante elevado em relação aos demais e também indicaram quais são as 611 

atividades que conseguiriam desenvolver e que consideram mais apropriadas para um ensino 612 

remoto e 77% dos alunos consideram que as videoaulas seriam um mecanismo mais adequado para 613 

eles darem continuidade aos estudos. O prof. destacou que há um dado que a PRAE apresentou e 614 

que é bastante relevante e merece destaque: é que embora 91% dos alunos tenham declarado ter 615 

condições, suas necessidades básicas todas atendidas, se identificou por meio desse questionário 616 

que 1% dos alunos, declarou não ter acesso à água potável, 1% também declarou não ter acesso à 617 

produtos de higiene e limpeza que são básicos e 6% indicaram não apresentar condições adequadas 618 

de sono e repouso, o que afetaria diretamente a continuidade dos estudos. Em relação à saúde 619 

mental, 54% dos alunos indicaram que mantém boa saúde mental, 21% dos alunos apresentam 620 

comprometimento da saúde mental em função da pandemia e 14% desses alunos já apresentavam 621 

comprometimento anterior que se agravou. No caso dos questionários dos docentes, embora 622 

indiquem que grande parte apresenta condições para as ADE, eles evidenciam lacunas 623 

institucionais, dificuldades importantes para uma eventual retomada do calendário e  como se avalia 624 

o ensino remoto atingindo os objetivos previstos e que essa é a maior preocupação que os 625 

professores sinalizaram no questionário. Em relação aos alunos em situação mais vulnerável, eles 626 

são os que apresentam maior limitação para dar continuidade aos estudos remotamente, isso precisa 627 

ser considerado e não pode ser ignorado em nenhum momento, então a PRAE, a Prograd e a 628 

comissão têm entendido que não é possível institucionalmente trabalhar apenas com médias e 629 

maiorias, é preciso considerar os docentes, os discentes em sua totalidade para garantir que as 630 
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medidas não gerem ou aumentem disparidades já existentes. Esses diagnósticos são dados, 631 

diagnósticos que têm como função subsidiar discussão de instâncias colegiadas para avaliar o 632 

cenário e o entendimento da comissão e da Prograd, mas as decisões são do Consu e CG e ainda 633 

não há condições para uma retomada no calendário acadêmico de graduação para este mês, de 634 

forma abreviada, porque entende-se que há um caminho importante a ser percorrido que envolve 635 

um levantamento sistemático de pontos sensíveis para traçar um plano de ação que permita, se 636 

necessário e se aprovado no Consu, uma retomada de parte das atividades em ADEs. Um outro 637 

aspecto que foi destacado na última reunião da comissão por parte da Pró-reitoria de Graduação, é 638 

que neste momento a Prograd não trabalha com a hipótese de um possível cancelamento do 639 

calendário acadêmico, essa será a última alternativa e quando não existir nenhuma outra alternativa 640 

é que a Prograd vai discutir, pois sobretudo cancelar o semestre acadêmico implica no vestibular, 641 

implica uma série de outras questões, então a Prograd trabalha com diferentes cenários, tentando 642 

possibilidades que mantenham a qualidade da instituição e que não desconfigure a natureza 643 

presencial dos cursos. A estudante Ariana afirmou está inserida em vários grupos e vem observando 644 

nestes últimos dias, desde que saíram os resultados das UC, muitas dúvidas em relação aos critérios 645 

que foram utilizados, pois houve bastante deferimentos, 1849 deferimentos de ingressantes. Por este 646 

motivo solicitou um esclarecimento, pois ficou sabendo que foram ofertadas no campus 1970 vagas. 647 

A estudante relatou que os alunos também disseram que muitas dessas UC não indicavam os dias 648 

que seriam oferecidas e por isso muitas foram indeferidas, pois aconteceriam no mesmo dia e 649 

horário, por isso os alunos estão querendo saber um pouco mais sobre o que houve em relação a 650 

estas UC Optativas Emergenciais. O estudante Claudio falou que se inscreveu em algumas UC, que 651 

houve algumas aulas e que funcionaram muito bem. Ele comentou que se uma parcela dos alunos 652 

não consegue realizar os cursos não é viável que a universidade cancele para todos, pois não seria 653 

razoável essa atitude e a razoabilidade é um dos princípios que são impostos à administração 654 

pública. O estudante indagou se para os alunos que não obtiveram acesso seria possível direcionar 655 

as verbas de permanência para resolver ou atenuar os problemas e se caso parte da carga horária 656 

seja dada o que aconteceria com o restante do curso.  Profa. Magali disse que há outros princípios 657 

nos documentos legais, na Constituição e na LDB que trata sobre o direito à educação, então 658 

quando há uma preterição de alguns estudantes em nome dos demais pode-se incorrer em uma 659 

questão jurídica séria, por isso é fundamental ponderar todas as possibilidades e tomar decisões com 660 

bastante consciência. Antes da qualidade, vem o direito à educação, então o aluno matriculado tem 661 

direito de receber aquilo que lhe foi prometido, esse é o grande impasse que se tem ao tomar 662 

decisões. As demais questões em relação a auxílios ou em relação ao semestre letivo, são 663 

exatamente as que estão sendo ponderadas nos relatórios, então não há mesmo possibilidade de 664 

pensar no semestre 2/2020 enquanto não for resolvido como será encaminhado o semestre 1/2020, 665 

então essa discussão virá imediatamente após serem tomadas decisões em relação ao primeiro 666 

semestre. Profa. Magali informou que vai solicitar à Câmara de Graduação um comunicado aos 667 

estudantes explicando as questões levantadas durante a reunião e, então, a Profa. Vera se 668 

comprometeu a conversar com os coordenadores e a emitir um comunicado por escrito em relação 669 

às UC Optativas Emergenciais. Destacou que ao mesmo tempo que os estudantes têm tido muitas 670 

dificuldades de entendimento destas questões mais técnicas de matrículas, a Secretaria Acadêmica e 671 

o Apoio Pedagógico têm tido muitas dificuldades de encaminhar estas matrículas e de entender todo 672 
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o processo, portanto, como todos estão sendo atropelados pela conjuntura, algumas decisões estão 673 

sendo tomadas sem se pensar nas consequências, inclusive em relação a quem vai operacionalizar o 674 

que for decidido. Após o debate Profa. Magali iniciou os encaminhamentos para proceder as 675 

devidas votações. Explicou que o conteúdo do documento a ser aprovado pela Congregação seria 676 

gerado dos pontos destacados do relatório apresentado pelos diferentes cursos e que seria 677 

organizado com uma parte mais geral, um preâmbulo sobre o direito à educação e o respeito aos 678 

conhecimentos específicos da área de educação e do ensino e uma segunda parte com pontos mais 679 

específicos relacionados à vida acadêmica dos estudantes e aos docentes. Esclareceu que o 680 

documento seria redigido pela Direção Acadêmica e perguntou se havia algum impedimento sobre 681 

esta questão. Professor Marcos declarou que seria a favor de reconhecer o lugar da Presidência da 682 

Congregação e de delegar à Profa. Magali a elaboração do documento, pois critério de redação pode 683 

trazer algum debate, o que é perfeitamente corrigível no processo e que nada na redação a ser feita, 684 

com certeza, seria o contrário do que está presente nos documentos, então essa delegação seria um 685 

elemento facilitador para todos porque hoje se estaria de certa forma concluindo uma etapa levando 686 

em consideração o imenso trabalho já levado até aqui pelos setores e pelos departamentos para 687 

chegar a esse relatório, portanto é a favor de delegar à Profa. Magali essa síntese, que chamará 688 

aqueles que necessita para auxiliar nessa tarefa. Finaliza salientando que em algum momento, pelo 689 

fato desses documentos alcançarem os colegiados, principalmente o Consu, se acentue um 690 

posicionamento a favor da autonomia do Campus e da EFLCH para evitar que mais adiante a 691 

instituição possa tomar decisões que venham a ser bastante complicadas considerando a 692 

especificidade da EFLCH. Profa. Magali acatou a sugestão do Prof. Marcos e procedeu a votação 693 

para aprovação do relatório que foi considerado como um diagnóstico da situação atual. Após a 694 

exposição dos coordenadores e amplo debate o Relatório Diagnóstico das Condições de Realização 695 

de Atividades Domiciliares Especiais – ADE, do Campus Guarulhos, elaborado pelas coordenações 696 

de curso e homologado pela Câmara de Graduação foi submetido à aprovação com 50 pessoas na 697 

sala e aprovado com 31 votos favoráveis e 5 abstenções. Profa. Magali esclareceu que o relatório 698 

será encaminhado à Prograd logo após o término da reunião. Por fim, Prof. Magali encaminhou a 699 

votação sobre a elaboração de uma Nota da Congregação da EFLCH (Anexo II) sobre pressupostos 700 

para a ação da Universidade Pública frente à suspensão das atividades acadêmicas da Unifesp, 701 

documento a ser elaborado pela Direção Acadêmica, que reafirmará um posicionamento do Campus 702 

Guarulhos, tendo por base pontos contidos no relatório aprovado anteriormente. Submetido à 703 

votação a proposta foi aprovada com 44 pessoas na sala, 29 votos a favor e 6 abstenções. 18. 704 

Homologação da decisão da Câmara de Graduação: confirmação da manutenção da 705 

metodologia de ingresso 2021 para os cursos da EFLCH.  Professora Vera explicou que a 706 

PROGAD faz uma consulta a todos os cursos para que os coordenadores verifiquem as condições 707 

de ingresso, as notas de ingresso, o peso das avaliações e se é necessário fazer algum tipo de 708 

alteração para poder encaminhar o processo de organização do ingresso para o próximo ano. 709 

Esclareceu que a EFLCH já debateu esta questão há alguns anos e conseguiu perceber que precisava 710 

investir um pouco mais na divulgação da Escola e, por isso, foi instituída uma série de atividades 711 

como o Dia Aberto ou a participação em feiras, portanto, se investiu mais na divulgação do que na 712 

alteração dos dados e requisitos de ingresso. Relatou que foi feita uma consulta às coordenações que 713 

reafirmaram a manutenção da mesma metodologia de ingresso e que seria necessário homologar 714 
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essa decisão para ser encaminhada à Prograd. Submetida à homologação, foi aprovada por 715 

unanimidade. 19. Aprovação de novos representantes na comissão de acompanhamento de 716 

curricularização das atividades de extensão nos cursos de graduação, por solicitação da 717 

PROEC. Profa. Dra. Edilene Teresina Toledo (titular) e Profa. Dra. Carolin Overhoff 718 

Ferreira. Profa. Rosangela explicou que a Profa. Simone Nakaguma era a coordenadora da 719 

Comissão da Curricularização, mas que estava em afastamento e voltou no mês passado e que com 720 

o seu retorno houve uma efetiva retomada dos trabalhos e que por isso a comissão será recomposta. 721 

Relatou que foi aprovada uma Resolução do Conselho Nacional de Educação a respeito da 722 

Curricularização e algumas coisas foram modificadas, mas que essa publicação coincidiu com a 723 

saída da Simone para afastamento o que fez com que a comissão não progredisse nos trabalhos. 724 

Ressaltou que a comissão será recomposta, que a Simone estará na coordenação e alguém da 725 

Prograd estará na vice-coordenação, destacou a importância dessa retomada porque a Resolução do 726 

CNE aponta para algumas modificações que precisam ser feitas na matriz curricular e adiantou que 727 

o prazo inicialmente previsto, que seria o final deste ano, para implantação de 10% da carga horária 728 

da matriz com atividades de extensão, será prorrogado por mais um ano, o que foi relatado pela 729 

Profa. Raiane, no Conselho de Extensão e Cultura. As indicações foram aprovadas por 730 

unanimidade. Informes. Direção Acadêmica. Prof. Janes relatou que na terça-feira foi realizada 731 

uma reunião entre Reitoria e Direções Acadêmicas em que se discutiu o Congresso Acadêmico e se 732 

decidiu realizá-lo de forma virtual, na semana do dia 13 de julho, apesar do voto contrário do 733 

Campus Guarulhos. Explicou que essa decisão teve como justificativa o ganho institucional pela 734 

importância de realizá-lo e não esperar pelo fim da pandemia. Prof. Bruno aproveitou para tratar do 735 

PIBIC, pelos assuntos estarem relacionados. Ele explicou que foi divulgada uma Portaria, em abril, 736 

que indicava que não iam ser mais financiadas as pesquisas das áreas humanas, humanidades, 737 

direitos humanos o que provocou uma preocupação muito grande em relação ao edital das bolsas 738 

PIBIC, mas que ontem à noite teve uma resposta da coordenadora do PIBIC na UNIFESP que 739 

informou que o edital previa bolsas para todos e que as concessões são para todas as áreas. Com 740 

relação às bolsas da Capes relatou que foram publicadas uma série de Portarias, mudando uma coisa 741 

ou outra e criando confusão, por isso deve-se incentivar os alunos a participarem desta seleção do 742 

PIBIC. Com relação ao Congresso Acadêmico, Prof. Bruno informou que houve uma reunião hoje e 743 

que ainda não se sabe como vai ser realizado e que só se sabe que será virtual e que a comissão 744 

organizadora havia decidido que de qualquer maneira iria ser feito o congresso, menor do que o ano 745 

passado e do que os outros anos, pois no ano passado foram incluídas muitas coisas, porém isso 746 

dificulta muito a organização e a viabilidade. Relatou que os outros campi estão muito 747 

entusiasmados com o congresso e que acham possível sua realização. Informou que ficou decidido 748 

que haverá reuniões todas as quintas-feiras, às 10h30, para tratar do congresso, que o tema principal 749 

será Ciência e Universidade Transformações para a Sociedade, que serão cinco dias de congresso e 750 

que no período da manhã será a discussão sobre os temas convergentes, as pesquisas sobre os Capes 751 

Print entre outros assuntos. O Prof. disse que se contrataria uma empresa especializada em 752 

congresso e que caso isso funcione, o trabalho do Campus seria só o de selecionar os participantes, 753 

organizar alguma mesa ou convidar as pessoas, pois todo trabalho de distribuição de salas, de 754 

suporte, será da empresa contratada. Ele declarou que acredita que será um bom teste para saber 755 

como os alunos participam de atividades à distância. Profa. Joana perguntou sobre as inscrições e o 756 
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Prof. Bruno respondeu que será mantida a data limite de 12 de maio, mas de qualquer forma, os 757 

alunos que têm pesquisa, que têm PIBIC são obrigados a apresentar e os que não puderam 758 

desenvolver suas pesquisas irão apresentar seus projetos de pesquisa. A comissão local vai ter que 759 

decidir se será permitida alguma participação de pós-graduando ou não. Profa. Magali informou à 760 

Profa. Carolin que em março foi aprovada uma comissão, quando ainda não havia uma situação de 761 

pandemia e que paralisou os trabalhos que foram retomados essa semana. Informou que Profa. 762 

Gabriela, que é coordenadora geral do evento, ligou para a Direção, sabendo que o Campus tinha 763 

uma posição contrária e em seguida agendou uma reunião com os Diretores dos Campus, a reunião 764 

que o Prof. Janes participou. Profa. Magali salientou que não houve nenhum encaminhamento do 765 

congresso no Campus, que o Prof. Bruno é o representante que faz a mediação entre a reitoria e o 766 

Campus e a Profa. Carolin é a coordenadora da comissão local. Por fim, Profa. Magali declara que é 767 

contra esse congresso, pois cria outro precedente de exclusão que é daquele aluno que não pode 768 

apresentar o seu trabalho, por isso defendeu que todos os que se inscrevessem deveriam ter seu 769 

resumo publicado em e-book do evento, para não se criar uma outra categoria de exclusão dos 770 

estudantes. Além disso, ponderou sobre o custo do evento o que poderia ser gasto, por exemplo, 771 

com a questão de acesso à internet aos estudantes e, também, sobre qual seria o objetivo do 772 

congresso para se ter clareza o motivo de sua realização. Profa. Magali chamou a atenção para outro 773 

ponto que deveria ser levado às reuniões com a reitoria que envolve os servidores técnicos, se o TI 774 

dará conta de atender e se terá a retaguarda da STI. Prof. Bruno relatou que entendeu que a empresa 775 

contratada é que vai cuidar de toda a parte de TI e não a STI da universidade e que houve até uma 776 

discussão se não seria o caso de fazer um congresso unificado, ao invés de cada campus fazer o seu, 777 

mas que ainda estava tudo bastante indefinido. Direção Administrativa. A Diretora Administrativa 778 

fez uso de uma apresentação para dar os informes do setor administrativo do Campus Guarulhos 779 

(Anexo III). A senhora Janete indicou que foi recebido pelo campus três milhões, cento e oitenta e 780 

cinco mil, valor que foi recebido em três etapas, janeiro, fevereiro e abril e que foi empenhado nos 781 

contratos. Explicou que o repasse dos recursos foi sendo feito conforme a reitoria foi tendo acesso 782 

aos recursos, então foi descentralizado de acordo com os valores contratuais e que, no momento, só 783 

se tem trabalhado com despesas fixas. Relatou que do total recebido já foram utilizados um milhão 784 

e quatorze mil e que há um saldo de dois milhões, cento e setenta, o que equivale a quatro meses e 785 

meio de empenho para honrar os serviços, sejam de mão de obra ou de manutenção em geral. 786 

Ressaltou que no Campus a média de despesas por mês é de quatrocentos e setenta e oito mil e que 787 

isso varia de acordo com os contratos de peças e materiais para serem entregues. Em seguida, a 788 

Diretora Administrativa mostrou que nenhum contrato foi cancelado ou rescindido, pois todos os 789 

contratos encontram-se em vigência, exceto dois, GMS Serviços Terceirizados de Limpeza e 790 

MILLER HR Eng. Ltda. Explicou que o contrato da MILLIER era de manutenção de cabine e 791 

gerador e estava em fase de renovação, vencendo em 19/05, encontrando-se na fase de assinaturas e 792 

que o contrato que estava mais complicado era o da GMS, um contrato de limpeza do prédio 793 

acadêmico, que estava vencendo nesse dia e que foi feito todo o processo de renovação, só que na 794 

fase em que foram consultadas todas as certidões que habilitariam a empresa na época da licitação, 795 

detectou-se no SICAF que ela estava impedida de contratar e licitar com a União. Ela explicou que 796 

quando isso acontece todos os órgãos do governo federal são impedidos de renovar o contrato com 797 

uma empresa que tenha essa penalidade e informou que a empresa já foi contatada para que seja 798 



 

 

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 

 

20 

 Ata aprovada na Congregação de 01/04/2021. 

tomada alguma medida, mas se isso não ocorrer a equipe infelizmente terá que ser dispensada. 799 

Relatou que esteve no Campus, conversou com a equipe e que explicou a situação que tem relação 800 

com a questão legal contratual e não com a situação de pandemia que está sendo vivida. Informou 801 

que a equipe de serviços já está trabalhando em um novo processo licitatório para que esse 802 

problema possa ser resolvido o quanto antes e que já está pensando em outras alternativas, que 803 

conversou com a supervisão direta da Proguaru para que pudesse disponibilizar mais trabalhadores 804 

no Campus, pois de um total de 10 pessoas somente  duas estão trabalhando e os demais fazem 805 

parte de grupo de risco, então por isso foi pedido a ajuda da Proguaru que já enviou duas pessoas e 806 

enviará mais três. A senhora Janete enfatizou as divisões que estão realizando atividades online e 807 

deu destaque para alguns serviços que estão sendo executados e que podem ser solicitados. 808 

Informou que as correspondências estão sendo recebidas e que na Divisão de Serviços existe 809 

sempre uma pessoa que vai ao campus, em sistema de rodízio entre os servidores, para poder 810 

distribuir as correspondências que são urgentes e avisar aos departamentos; na Divisão de 811 

Controladoria continuam sendo feitos os empenhos, acompanhamento financeiro, quitações, entre 812 

outras atividades; na Divisão de Contratos há um volume grande de trabalho, pois todos os 813 

contratos estão sendo renovados com quatro meses de duração devido à questão orçamentária, antes 814 

podia ser renovado por doze meses, mas que nesse momento não é possível pela limitação imposta 815 

pela lei de responsabilidade fiscal. Explicou que esta divisão é responsável, também, por 816 

acompanhar toda a documentação trabalhista dos colaboradores das empresas terceirizadas, então 817 

existe um controle muito rigoroso com todos estes documentos; na Divisão de Compras de 818 

materiais de almoxarifado as atividades também estão sendo realizadas remotamente, todos os 819 

processos licitatórios, inclusive o processo de equipamentos para o Teatro que deverá ser pago com 820 

a verba das emendas parlamentares; na Divisão de Infraestrutura houve um número grande de 821 

atividades, a equipe se reveza, indo uma vez por semana ao campus para acompanhar a equipe de 822 

manutenção e dar atenção a todas as manutenções. Em seguida, a Diretora Administrativa explicou 823 

a situação dos trabalhadores terceirizados informando que a equipe de tecnologia de informação 824 

está atendendo a todos os chamados e todo o catálogo de serviços que está na página do campus. 825 

Destacou as empresas que têm mão de obra e a que faz o monitoramento de câmeras, em que se 826 

trabalha em escala de 12 por 36 e ressaltou que foram repassadas todas as recomendações sobre o 827 

COVID-19 a esses trabalhadores.  Relatou que recebeu e-mails de trabalhadores da empresa de 828 

vigias e de auxiliares E-service relatando que estão passando dificuldades e que não receberam o 829 

salário, mas que desde que foram recebidos os documentos foram apurados e estão sendo revistos 830 

pela divisão de contratos, que conversou pessoalmente com a equipe, com os líderes, com a 831 

fiscalização e com a diretora da empresa e que a empresa será notificada. Finalizando Janete 832 

explanou sobre as outras empresas e a situação de cada uma. Profa. Magali chamou a atenção que 833 

desde o primeiro dia de trabalho remoto, a Direção Acadêmica e Direção Administrativa vem 834 

discutido esta questão dos terceirizados, pois já se imaginava que os primeiros colaboradores que 835 

sofreriam impacto com a pandemia seriam os terceirizados e explicou que será dada uma resposta à 836 

comunidade em relação a essa situação e não só aos conselhos que fizeram este questionamento. 837 

Apoio Pedagógico. A servidora Andreza relatou que algumas questões não ficaram claras no 838 

processo de matrícula das UC Optativas Emergenciais e que os alunos poderiam necessitar de 839 

algumas informações. Informou que houve mais de 1900 vagas abertas, só para o Campus 840 



 

 

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 

 

21 

 Ata aprovada na Congregação de 01/04/2021. 

Guarulhos, mas que parte significativa destas vagas foram abertas multicurso e mais de 50% delas 841 

foram multicampi, eram áreas do campus Guarulhos e do restante da Unifesp também. Explicou que 842 

o primeiro critério utilizado para o deferimento foi o CR e que nem foi necessário utilizar outro, 843 

então os estudantes ingressantes não tiveram acesso as UC e se algum estudante ingressante 844 

conseguiu, esse número foi bem pequeno, além disso, os estudantes que fizeram matrícula na última 845 

chamada não puderam nem participar da matrícula das UC. Relatou que o processo foi bem 846 

complexo e que o Apoio Pedagógico não participou, em nenhum momento, da organização e da 847 

definição de como ele seria e que descobriram primeiro pelo comunicado aos docentes que as UC 848 

iam ser ofertadas e que não se sabia se as UC iam ser validadas por horas complementares ou não e 849 

que muitas das dúvidas dos estudantes e docentes iam sendo repassadas para a Prograd e nem 850 

mesmo a secretaria acadêmica geral sabia responder, tudo foi feita de uma maneira muito rápida e 851 

pouco organizada. Por fim, informou que aconteceu um erro no cadastro das UC e o sistema acabou 852 

multiplicando a quantidade de vagas, por isso num primeiro momento quase todos foram deferidos, 853 

o STI deferiu todo mundo, mas teve que refazer o deferimento das solicitações, por isso depois a 854 

maioria foi indeferida, pois não havia mesmo a quantidade de vagas suficientes para atender a 855 

demanda dos estudantes. Câmara de Graduação. Profa. Vera comunicou que as UC Optativas 856 

Emergenciais foram diretamente da Prograd para os professores e que não passou nem pela 857 

coordenação dos cursos e nem pela Câmara. Explicou que todas as UC Optativas foram inscritas 858 

pelos professores e a única orientação da Prograd foi que a cópia do plano de ensino da UC optativa 859 

fosse encaminhada diretamente para a Secretaria de Alunos ou Apoio Pedagógico, com cópia para 860 

as coordenações tomarem ciência, portanto a Câmara também não recebeu nada e ninguém passou 861 

por verificação e validação dessas UC. No dia da matrícula, a Profa. Vera disse que passou algumas 862 

orientações para o Apoio Pedagógico, inclusive para construir as informações para os alunos e que 863 

tratou com os professores sobre a viabilidade de aceitar as UC como Atividades Complementares. 864 

Profa. Vera deu um segundo informe pedindo desculpas à Diretoria e à Congregação sobre a 865 

questão da votação e da escolha do encaminhamento de um professor do campus para compor a 866 

comissão de acompanhamento da graduação durante o período de pandemia, por solicitação da 867 

Prograd. Explicou que houve três candidatos e teve que fazer uma votação e que o resultado foi 868 

encaminhado direto para a Prograd sem tomar o cuidado de submeter à aprovação da Direção 869 

Acadêmica e da Congregação. Informou que o professor Fernando, do Departamento de Educação 870 

foi o indicado para compor essa comissão. Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Prof. Marcos 871 

Cezar informou, pelo chat, que está em estruturação a pasta roxa, que equivale à pasta verde na pós-872 

graduação e que isso é importante pois até hoje os estudantes da pós-graduação não tinham uma 873 

pasta, seja verde ou roxa. Ele também informou que a RTI do Campus foi concluída na sua primeira 874 

fase. Câmara de Extensão e Cultura. Profa. Rosangela comentou sobre o edital do concurso 875 

cultural que será de forma não presencial e estará aberto até 14 de maio e que as informações estão 876 

na página do CAEC do Campus. Ela solicitou ajuda na divulgação, pois haveria uma premiação em 877 

dinheiro, em cinco categorias e o primeiro prêmio seria no valor de R$ 500,00 reais, o segundo R$ 878 

300,00 e o terceiro R$ 200,00. No segundo informe Profa. Rosangela pediu que as pessoas que 879 

estão realizando ações que incluam a comunidade externa, registrem estas atividades, pois a 880 

PROEC e a CAEC estão trabalhando para ajudar nas dificuldades do cadastro. Informou que a 881 

CAEC está trabalhando em um sistema de plantão diário e que conforme as ações vão entrando no 882 
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sistema, elas são analisadas. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze 883 

horas e trinta e sete minutos e eu, Magali Aparecida Silvestre, lavrei a presente ata. 884 


