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   Ata aprovada na Congregação de 04/03/2021 

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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 09 DE JUNHO DE 2020. Aos nove dias 2 

do mês de junho 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, a reunião ordinária da Congregação da Escola 4 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência 5 

da Diretora Acadêmica, Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre. Presentes. Direção Acadêmica. 6 

Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-Diretor Acadêmico). Representante Chefes de Departamento: Profa. 7 

Dra. Jacira de Freitas (Departamento de Filosofia), Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho 8 

(Departamento de Educação), Prof. Dr. Rodrigo Cerqueira (Departamento de Letras), Prof. Dr. 9 

Gilberto da Silva Francisco (Departamento de História), Profa. Dra. Ana Maria Hoffmann 10 

(Departamento de História da Arte), Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Departamento de 11 

Ciências Sociais). Câmara de Graduação: Profa. Dra. Vera Lucia Gomes Jardim. Câmara de 12 

Pós-Graduação: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas; Câmara de Extensão e Cultura: Profa. Dra. 13 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira. Representantes Professores Titulares, Associados e 14 

Adjuntos. Profa. Dra. Carolin Overhoff Ferreira (Departamento de História da Arte), Profa. Dra. 15 

Flávia Galli Tatsch (Departamento de História da Arte), Profa. Dra. Marina Pereira de Almeida 16 

Mello (Departamento de Educação), Profa. Dra. Renata Marcilio Candido (Departamento de 17 

Educação), Prof. Dr. Fabio Franzini (Departamento de História), Prof. Dr. Bruno Konder 18 

Comparato (Departamento de Ciências Sociais), Profa. Dra. Melvina Afra Mendes de Araujo 19 

(Departamento de Ciências Sociais), Profa. Dra. Izilda Cristina Johanson (Departamento de 20 

Filosofia), Profa. Dra. Joana de Fatima Rodrigues (Departamento de Letras), Profa. Dra. Sueli 21 

Salles Fidalgo (Departamento de Letras), Profa. Dra. Elaine Lourenço (Departamento de História), 22 

Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior, Profa. Dra. Rosângela Ferreira Leite (Departamento de 23 

História), Profa. Dra. Mariangela Graciano (Departamento de Educação). Representantes 24 

Discentes: Ariana Rodrigues Neres de Medeiros, Otavio Marques de Almeida Rodrigues, Samuel 25 

Dias Ribeiro, Vitoria Louise Alves Monteiro, João Batista Magalhaes Prates. Representantes 26 

Técnicos Administrativos: Caio Batista da Silva (Chefe de Biblioteca), Ivan Ferreira de Sales 27 

Lopes (Divisão de Serviços Gerais) e Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão de Infraestrutura), 28 

Paulo de Oliveira Dourado (Divisão de Infraestrutura), Andreza Felix de Avelois e Lidia Gonçalves 29 

Martins (Apoio Pedagógico). Servidores Técnicos Convidados: Janete Cristina Melo Marques 30 

(Diretora Administrativa). Ausências justificadas: Prof. Dra. Alexandre Barbosa Pereira, Profa. 31 

Dra. Hosana dos Santos Silva, Profa. Dra. Marina Soler Jorge, Prof.ª Dr.ª Fabiana Schleumer 32 

(Chefe do Departamento de História), Servidor Técnico Ailton L. M. da Silva Frotscher. Ausências 33 

sem justificativa: Prof. Dr. Julio Cesar Casarin Barroso Silva, Prof. Dr. Fernando Maciel Gazoni, 34 

Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz, Profa. Dra. Lucia Rocha Ferreira, Profa. Dra. Patrícia Fontoura 35 

Aranovich, Prof. Dr. Glaydson José da Silva, Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco; 36 

Thalita de Moraes Lacerda e Vitor Paixão Roberto, discentes da graduação e João Batista 37 

Magalhães Prates e Mario Cabral de Almeida, discentes da pós-graduação; servidor técnico Ailton 38 

Mesquita Lima. 1. Aprovação de atas de meses anteriores. A ata do mês de agosto de 2019 foi 39 

aprovada com dez abstenções, considerada a seguinte retificação na linha 224: substituir o nome da 40 

Profa. Rosangela Dantas pelo da Profa. Rosângela Ferreira Leite. A ata de mês de setembro de 2019 41 

foi aprovada com onze abstenções, considerada a seguinte retificação: suprimir o nome da Profa. 42 
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   Ata aprovada na Congregação de 04/03/2021 

Rosângela Dantas que não esteve na reunião. 2. Homologação do ad referendum da prorrogação 43 

do mandato da Chefia de Departamento de Filosofia, por dois meses, a contar da data de sua 44 

finalização: Prof. Ivo da Silva Júnior (Chefe) e Prof. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco 45 

(Vice-Chefe). Aprovado por unanimidade. 3. Homologação das eleições para a Chefia do 46 

Departamento de Filosofia da EFLCH: eleitos Profa. Dra. Jacira de Freitas, e Profa. Dra. 47 

Patrícia Fontoura Aranovich para os cargos de Chefe e Vice-chefe, respectivamente, mandato 48 

2020-2023. Aprovado por unanimidade. Foram registrados agradecimentos da Direção Acadêmica 49 

e da Chefias dos Departamentos de Educação e de Ciências Sociais ao Prof. Ivo da Silva Júnior e ao 50 

Prof. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco pela boa parceria, colaboração e disponibilidade. 4. 51 

Aprovação do Relatório de Atividades da Câmara de Extensão e Cultura do Campus 52 

Guarulhos – 31/03/2019 a 31/03/2020. Profa. Rosangela explicou que apesar de não haver 53 

obrigatoriedade na organização dos dados da Câmara de Extensão e Cultura, julgou importante 54 

deixar registrado e publicizar as informações. Declarou que desde que ela assumiu a Câmara de 55 

Extensão e Cultura foram surgindo várias demandas dos Observatórios Institucionais sobre dados 56 

da Extensão e que havia muita dificuldade em encontrá-los de forma sistematizada. Além disso, 57 

coincidentemente, houve um movimento institucional no sentido de melhorar a organização desses 58 

dados. O relatório foi aprovado por unanimidade (Anexo I). 5. Aprovação dos Projetos 59 

Pedagógicos dos Cursos de Letras. Profa. Souzana apresentou as alterações que foram realizadas 60 

nos PPCs dos cursos de Letras e explicou que a revisão começou em 2019, com a extinção dos 61 

domínios conexos de Filosofia e que ocorreram muitas alterações após várias consultas à CPAP e 62 

várias reuniões com as áreas. Destacou que houve reestruturação da matriz curricular com o 63 

comprometimento de oferta dobrada de UC, de 2021 a 2023, pelos docentes. Além disso, relatou 64 

que consta incentivo aos discentes por meio de créditos de 10h de atividades complementares por 65 

participação dos estudantes no Centro Acadêmico, como membros de chapa eleitos e 20h para 66 

cargos eletivos de representação discente nos diversos colegiados. A CPAP sinalizou positivamente 67 

à mudança de eletivas até o nono termo e para se cobrir a janela do primeiro termo apenas no curso 68 

de Português Licenciatura, além de chamar a à atenção para o uso da sigla UC mesmo no plural. 69 

Concluiu explicando que as UC Optativas Emergenciais oferecidas totalmente à distância, durante a 70 

pandemia do Corona Vírus, não constarão como integralização, mas serão excepcionalmente aceitas 71 

no cômputo de horas como cursos extracurriculares. Profa. Vera destacou que os PPC de Letras 72 

foram apresentados, debatidos e aprovados pela Câmara de Graduação. O Chefe da Biblioteca, o 73 

servidor Caio, solicitou que quando houvesse alteração de bibliografia nos PPC, a Biblioteca fosse 74 

notificada para atualizar seus instrumentos internos sobre os títulos que constituirão o acervo e 75 

poder gerenciar os processos de aquisição para avaliações futuras do MEC. Prof. José Hamilton 76 

esclareceu que não houve alteração nas bibliografias. Houve agradecimentos à Profa. Souzana pelo 77 

trabalho hercúleo e à colaboração do servidor Leandro na exposição. Os Projetos Pedagógicos de 78 

Letras Português Bacharelado e Licenciatura; Letras Português-Inglês Bacharelado e Licenciatura; 79 

Letras Português-Francês Bacharelado e Licenciatura; Letras Português-Espanhol Bacharelado e 80 

Licenciatura foram aprovados por unanimidade. 6. Aprovação de aproveitamento de vaga 81 

decorrente do PSS Professor Visitante realizado em 2018, edital nº 630/66 e edital de 82 

homologação nº 54, publicado no DOU de 10/01/2019, seção 3, nº 7, p. 82, com convocação do 83 

segundo colocado. Prof. Marcos Cesar agradeceu a antecipação do ponto e explicou que se 84 
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   Ata aprovada na Congregação de 04/03/2021 

ausentaria para uma atividade que compõe a Marcha pela Vida (organizada pela SBPC). Relatou 85 

que os informes da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa dizem respeito aos processos em 86 

andamento que foram encaminhados pela CAPES visando restabelecer algum fluxo de 87 

refinanciamento que foram interrompidos. Relatou que estão chegando aos campi normativas 88 

relativas ao aproveitamento das Verba PROAP, semestres 2020.2 e 2021.1, com critério diferente 89 

do anterior: os programas receberão 50% da verba agora e 50% restantes após a definição dos 90 

novos critérios da Verba PROAP, sendo assim, só se saberá como utilizar a segunda parcela da 91 

Verba PROAP após a definição desses novos critérios. Em relação ao ponto de pauta, explicou que 92 

os Ministérios da Educação e da Economia suspenderam todas as contratações, mas não foram 93 

invalidados os aproveitamentos de concursos já homologados e que o Prof. Simoni, professor 94 

visitante do PPG Filosofia, por razões particulares, solicitou a não renovação de contrato o que 95 

suscitou do PPG em Filosofia o direito de chamar o segundo colocado no mesmo certame. Prof. 96 

Marcos explicou que a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa deu encaminhamento ao pedido do 97 

Programa de Pós-Graduação em Filosofia e requereu a aprovação da Congregação para tramitá-lo e 98 

assim chamar o segundo colocado do certame. Profa. Magali lembrou que ainda há três vagas de 99 

professor visitante em aberto no campus, embora não seja possível a contratação, devido ao 100 

impedimento atual. O aproveitamento da vaga foi aprovado por unanimidade. 7. Aprovação de 101 

designação de lotação do Prof. Michel Justamand removido para a Unifesp por Força de 102 

Decisão Judicial - Processo nº 23105.015638/2020-24. Profa. Magali explicou à Congregação que 103 

se tratava de um caso de remoção para a Unifesp por ação judicial e que vencida a ação a instituição 104 

precisava receber o docente sem qualquer contrapartida de vaga. Relatou que após receber a 105 

informação de que o docente fora designado para o Departamento de História da Arte, 106 

imediatamente entrou em contato com a Chefia de Departamento, mas que nesse ínterim, foi 107 

informada que teria que indicar um centro de custos, pois caso contrário o professor ficaria sem 108 

salário. Dessa forma, indicou o centro de custos do Departamento de História da Arte e mais uma 109 

vez conversou com a chefe do Departamento, Profa. Dra. Ana Hoffman. Profa. Magali relatou que a 110 

Coordenadoria de Mobilidade Funcional tem conhecimento da situação e que ela chegou a 111 

questionar o setor por ter designado a indicação ao Departamento de História da Arte e como se 112 

procedeu esse tipo de decisão e explicou que a resposta que recebeu é que a Coordenadoria 113 

conversou com o RH de Guarulhos que havia indicado, pela formação do professor, que seria 114 

bastante pertinente ficar no Departamento de História da Arte. Profa. Magali explicou, mais uma 115 

vez, que para que o professor não ficasse sem salário, precisou indicar um centro de custos, mas que 116 

a decisão sobre a designação do novo servidor caberia à Congregação e que a chefia do 117 

Departamento foi informada sobre a decisão. Profa. Carolin relatou que foi votado no departamento 118 

que primeiro o Prof. Dr. Michel Justamand deveria ser lotado na Reitoria para que se pudesse 119 

ganhar tempo e entender melhor a situação. Profa. Ana Hoffman relatou que comunicou o que 120 

ocorre no departamento, pois como são recebidos muitos pedidos de remoção, mais ou menos 1 por 121 

semestre, desde 2012, o professor é convidado primeiro para uma participação técnica. Explicou 122 

que, por este motivo, o departamento decidiu que o professor deveria ser alocado no campus ou na 123 

Reitoria para que ele fosse convidado a conversar para se conhecer o seu perfil. Afirmou 124 

desconhecer que o professor fora designado ao departamento e não ao Campus. Profa. Magali 125 

respondeu que não poderia lotar o docente no campus, teria que ser em algum departamento e 126 
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lembrou, mais uma vez, que se tratava de remoção para a Unifesp por força de decisão judicial e 127 

não por um desejo do professor. Profa. Ana Hoffman salientou que o processo foi para o Gabinete 128 

da Reitoria e que foi decidido junto com a Mobilidade que o melhor lugar dentro da Unifesp seria o 129 

Departamento de História da Arte e que o departamento está em processo de diálogo com o 130 

professor para tomar uma decisão em relação à sua vinda ao departamento. Insistiu que o processo 131 

deveria retornar à Reitoria e à Coordenadoria de Mobilidade, pois o processo não poderia se 132 

resumir a alocar o professor no departamento sem prévia discussão, mas que no momento ela 133 

compreendia que o professor deveria ficar temporariamente lotado no departamento de História da 134 

Arte para não criar mais “burocracias” reiterando que haveria um diálogo com o docente até ser 135 

decidido o que seria feito posteriormente. Profa. Magali relatou que a Direção Acadêmica solicitou 136 

mais documentos para a Coordenadoria de Mobilidade, além daqueles que estavam apensados ao 137 

processo, para que se pudesse tomar alguma decisão e que foi apensado apenas o currículo lattes 138 

solicitado ao professor pela Mobilidade. Reiterou que a decisão que foi tomada foi no sentido de 139 

não haver problemas futuros com o salário do professor e com a instituição por se tratar de decisão 140 

judicial. Profa. Ana revelou o desconforto do colegiado, pois se recebe semestralmente demandas 141 

de redistribuição e que para se entrar na instituição não foi só por um desejo, todos passaram por 142 

concurso público alinhado ao projeto pedagógico do curso. Defendeu manter a autonomia do 143 

departamento que possui colaboradores técnicos afinando parcerias e explicou que o Prof. Michel 144 

Justamand é graduado em Filosofia e doutor em Arqueologia. Profa. Magali relembrou a remoção, 145 

também por Força de Decisão Judicial, da Profa. Amanda, que foi lotada em Letras prestando 146 

colaboração em Educação, por decisão da Congregação, e que ambos os departamentos ganharam 147 

com isso. Ressaltou que, mediante a situação, há que se atribuir UC na graduação para o docente 148 

mesmo diante da pandemia. Os Departamentos de Ciência Sociais e História manifestaram interesse 149 

no currículo do professor e apostam no diálogo para se encontrar o que for melhor ao docente. Após 150 

a discussão foi aprovada, com onze abstenções, a designação de lotação do Prof. Michel Justamand, 151 

removido para a Unifesp por Força de Decisão Judicial - Processo nº 23105.015638/2020-24 para o 152 

Departamento de História da Arte da EFLCH. Em respeito à autonomia do Departamento e em 153 

cumprimento à exigência judicial, sem prejuízo para o servidor, a designação foi aprovada em 154 

caráter provisório, até julho de 2021, período em que se verificará a adequação da formação e 155 

trajetória profissional e de pesquisa do docente ao Projeto Pedagógico do Curso de História da Arte. 156 

8. Aprovação de afastamento da Profa. Dra. Marcia Cristina Consolim para a realização de 157 

pesquisa de Pós-Doutorado, no Instituto de História Moderna e Contemporânea, na cidade de 158 

Paris, França, de 05/01/2021 a 04/01/2022. Aprovado por unanimidade. 9. Aprovação da 159 

Redistribuição por Permuta entre os servidores Ellen Gonzaga Lima Souza, pertencente ao 160 

quadro da Universidade Federal de Lavras e Alexandre Filordi de Carvalho, pertencente ao 161 

quadro da Universidade Federal de São Paulo - EFLCH/ Departamento de Educação. Prof. 162 

João ressaltou o longo percurso, de mais dois anos, para a concretização da Redistribuição por 163 

Permuta e que houve a aprovação do Departamento. Aprovado por unanimidade. 10. Aprovação de 164 

indicação do Prof. Dr. Bruno Konder Comparato para nova composição da Comissão de 165 

Relações Internacionais da Unifesp, por solicitação da PROPGPq. Prof. Bruno relatou que essa 166 

Comissão existe há algum tempo e que já teve várias configurações, várias pessoas titulares da 167 

secretaria e que cada vez é um eterno recomeço, mas que agora está mais otimista, pois ela mudou 168 
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do gabinete da reitoria, para a ProPGPq, onde faz mais sentido estar. Informou que foi lançado um 169 

questionário para todos os docentes que foram credenciados em programas de pós-graduação sobre 170 

as suas atividades de internacionalização e convidou a todos a divulgarem este questionário para 171 

que as pessoas possam preenchê-lo. Finalizou dizendo para procurá-lo caso alguém tiver interesse 172 

em participar destas ações. A indicação foi aprovada por unanimidade. 11. Aprovação de 173 

indicação de novos membros representantes da Biblioteca e NAE (suplente) no Núcleo de 174 

Acessibilidade e Inclusão da EFLCH (NAI). Profa. Magali apresentou os nomes indicados para 175 

comporem o quadro de representantes no NAI: Vânia Coelho (titular) e Patrícia Helena (suplente), 176 

como representantes da Biblioteca e o servidor técnico Matheus Ferreira, como representante 177 

suplente do NAE. As indicações foram aprovadas por unanimidade. 12. Aprovação de sugestões 178 

de alteração no texto da minuta do Plano de Desenvolvimento de Pessoas, dos Departamentos 179 

da EFLCH. Profa. Magali relembrou que o tema Plano de Desenvolvimento de Pessoas vem sendo 180 

discutido desde o ano passado, na instituição, na Congregação e nos Departamentos da EFLCH e 181 

que o texto anterior foi substituído pela minuta em questão. Esclareceu que o prazo, que antes era 182 

exíguo, foi prorrogado pela Pró-Reitoria de Gestão com pessoas o que permitiu que houvesse maior 183 

discussão da minuta no campus. Lembrou que na última Congregação ficou decidido um prazo para 184 

entrega de levantamento de sugestões à minuta do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), dia 185 

20 de maio, em reunião, a ser convocada pela Direção Acadêmica com participação das chefias de 186 

departamento, representantes do Campus Guarulhos no Conselho de Gestão com Pessoas e Direção 187 

Administrativa. Essa reunião ocorreu e nela foi decidido que seria marcada uma audiência com a 188 

Pró-Reitora que ao ser consultada, aceitou. A reunião ocorreu no dia 02 de junho quando houve a 189 

possibilidade de esclarecer alguns pontos do documento e apresentar algumas sugestões. Na ocasião 190 

a Pró-Reitora, Elaine Damasceno, afirmou que havia uma certa urgência para aprovação dessa 191 

política, mas que não gostaria de aprovar antes de haver um consenso dentro da instituição. Prof. 192 

Carlos relatou que a Pró-Reitora recebeu de forma bastante receptiva as dúvidas e sugestões e 193 

explicou que dada a especificidade da carreira dos docentes em relação a carreira dos TAES, alguns 194 

pontos deveriam ser separados para que não houvesse confusão, então foi sugerido que se criasse 195 

uma sessão específica para os docentes em relação aos afastamentos e como os afastamentos fazem 196 

parte da carreira do docente, estão contemplados tanto estudos como pesquisa, então foi proposto o 197 

tema pesquisa não só no exterior, mas também dentro do país. Continuou relatando que houve 198 

consenso em desmembrar as categorias e que dadas as suas especificidades para os afastamentos, 199 

colocar ambas no mesmo grupo reduziria as possibilidades dos TAE que são em número 200 

consideravelmente menor e que fazem parte da rotina normal do docente as atividades de ensino, 201 

pesquisa, extensão e gestão. Prof. Carlos lembrou que outro ponto que seria importante preservar 202 

seria a autonomia e deliberação dos departamentos e câmaras sobre os afastamentos dos docentes e 203 

que, por mais que se conheça a institucionalidade da CPPD, há de se preservar a autonomia de 204 

deliberação das Unidades ou Campus eliminando competição entre docentes e entre TAE.  205 

Finalizou explicando que no texto enviado anexo aos membros da Congregação, em azul, constam 206 

os acréscimos e, em verde, as justificativas das alterações. O servidor Caio se pronunciou 207 

declarando que não havia divergência do ponto de vista dos TAE. O servidor Ivan relatou que 208 

houve apenas uma divergência em relação à porcentagem do campus e que solicitou revisão para 209 

10% por unidade, para cada categoria. Finda a discussão, Profa. Magali procedeu a votação e assim, 210 



 

 

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 

 

6 

 

 

 

   Ata aprovada na Congregação de 04/03/2021 

foram aprovadas, por unanimidade, as sugestões de alteração no texto da minuta do Plano de 211 

Desenvolvimento de Pessoas que foram encaminhadas à Congregação pelos servidores técnicos e 212 

Chefias de Departamentos da EFLCH. 13. Medidas de agilização das suspensões dos 213 

afastamentos de servidores. Prof. Carlos Bello explicou que o Departamento de Ciências Sociais 214 

gostaria de solicitar, com a interlocução da Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas e a CPPD, 215 

celeridade na conclusão da suspensão dos afastamentos. Prof. Fábio Franzini ratificou a solicitação 216 

expondo a dificuldade dos colegas em retomar os seus projetos por estarem impedidos pela não 217 

suspensão dos afastamentos. Profa. Vera destacou que não poderão ser feitas alterações na 218 

indicação de UC o que impossibilita reintegrar os professores à matriz do curso, mas que seria 219 

possível dividir as UC já designadas com outros colegas. Profa. Magali colocou em votação a 220 

proposta de que a Congregação solicite medidas para agilizar processos de cancelamento de 221 

afastamentos devido à necessidade de realocação imediata dos servidores aos seus setores, a ser 222 

encaminhada para a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, Comissão Permanente do Pessoal 223 

Docente (CPPD) e Divisão de Recursos Humanos do Campus Guarulhos, com cópia para a Divisão 224 

de Frequência. A proposta foi aprovada por unanimidade. Informes Direção Acadêmica. No 225 

primeiro informe, a Profa. Magali explicou que o feriado de quinta-feira, dia 11/06 será antecipado 226 

apenas em SP, sendo assim no Campus será feriado e dia 12/06, sexta-feira, não será mais recesso 227 

no campus, pois os servidores estarão em trabalho remoto. No segundo informe, a Profa. Magali 228 

explicou que na quinta-feira houve a reunião do CONSU, com pauta única, e que praticamente se 229 

reproduziu a discussão do Conselho de Graduação, pois houve uma defesa, novamente, da volta às 230 

aulas no dia 22 de julho. Informou que os estudantes também se manifestaram com a apresentação 231 

de uma carta, assinada pela maioria dos Centros Acadêmicos em que declaram que são contra a 232 

educação à distância, no entanto, na hora de votar houve uma proposta de conciliação. Na 233 

perspectiva desta conciliação foram propostas duas datas: uma data de início em julho e outra data 234 

de início em agosto e que também foi perguntado se poderia haver dois calendários na instituição, 235 

visto que essa decisão envolve o sistema e os trabalhos dos TAES, mas que foi esclarecido que 236 

havia a possibilidade de se trabalhar com dois calendários. Dessa forma essa conciliação foi posta 237 

em votação e, assim, dois calendários foram aprovados no CONSU, respeitando-se as 238 

especificidades das Unidades Universitárias. Guarulhos retomará o semestre letivo a partir do dia 239 

03 de agosto de 2020. Em outro informe, a Profa. Magali relatou que a Reitora nomeou, 240 

oficialmente, a Direção Acadêmica dos campi para assinar as folhas de rosto da Plataforma Brasil e 241 

que embora essas assinaturas já vinham sendo praticadas pelas direções, a portaria de nomeação foi 242 

expedida com o objetivo de abrir a possibilidade de se delegar aos chefes de departamento essa 243 

função. Dessa forma, indicou que ainda essa semana expedirá uma portaria delegando aos chefes de 244 

departamento a assinatura da folha de rosto da Plataforma Brasil. No próximo informe, a Profa. 245 

Magali relembrou o resultado do edital de contratação de professores visitantes para trabalharem 246 

junto à Direção Acadêmica, que quatro professores foram aprovados, mas que havia somente duas 247 

vagas, no entanto, todos eles foram chamados e que somente houve a contratação de um candidato, 248 

a Profa. Dra. Regina Célia dos Reis, que desde o ano passado vem desenvolvendo uma pesquisa de 249 

egressos juntamente com a Direção Acadêmica. Relatou que a equipe de pesquisa conseguiu 250 

elaborar um questionário para ser disparado aos egressos e que até então foram recebidas um mil, 251 

trezentas e oitenta (1380) respostas. A pesquisa, num primeiro momento, dará um panorama de 252 
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onde se encontram os ex-alunos da instituição.  Concomitante à pesquisa foi organizado o Portal de 253 

Egressos, que já está aberto ao público, que tem como um de seus objetivos armazenar os cadastros 254 

para estabelecer um contato permanente com os ex-alunos, chamando-os para os programas de pós-255 

graduação, para outros cursos de graduação, programas de extensão e outras atividades. Informou 256 

que pretende concluir a pesquisa por volta de dezembro, janeiro, antes do final do seu mandato e 257 

que está organizando a realização de um seminário de dois dias para a divulgação dos dados. No 258 

último informe, a Profa. Magali relatou que os pesquisadores da área na formação de professores 259 

estão discutindo, no âmbito da ANPED, a Resolução CNE/CP nº 2/2019 que dispõe sobre a 260 

formação inicial de professores, que substituiu a Resolução nº. 2/2015, assim como o parecer que 261 

trata sobre a formação continuada. Registrou que o grupo está bastante preocupado, pois essas 262 

novas diretrizes descontroem todo o avanço ocorrido nos últimos anos na área de formação de 263 

professores e que há que se fazer uma discussão na instituição em relação a esses documentos. 264 

Concluiu dizendo que o Grupo de Trabalho (GT 8) de Formação de Professores da ANPED está 265 

tentando dar visibilidade a essa discussão. Direção Administrativa. A Senhora Janete informou 266 

sobre os contratos que estão em execução: a) contrato de limpeza não renovado, pois a empresa foi 267 

impedida de licitar com os órgãos do governo federal, pelo TRT da 9ª Região, por deixar de 268 

cumprir alguma cláusula contratual, assim consequentemente afetou todos os contratos que tinham 269 

com a União que estavam em fase de renovação ou assinatura. Explicou que os trabalhadores da 270 

empresa não foram demitidos, os contratos foram apenas suspensos e que a última nota de 271 

pagamento da empresa, pela Unifesp, está retida até que comprove o que foi feito com estes 272 

trabalhadores ou envie a rescisão de trabalho, ou demostre que estes trabalhadores foram alocados 273 

em outros postos. A Diretora Administrativa, Janete, ressalta que acredita que a nova empresa 274 

conseguirá absorver a equipe de trabalhadores; b) contrato da empresa MRO, de manutenção, em 275 

fase de aditamento, pois ele vence dia 12/06; c) contrato de motorista que passou por um período de 276 

repactuação, pois de um valor mensal de R$ 58.642,00 aumentou para mais ou menos R$ 277 

60.500,00, porém por conta da pandemia foi feita uma negociação com a empresa e ela não cobrará 278 

este aumento neste momento. Em seguida, a senhora Janete mostrou a execução orçamentaria 279 

detalhada no Campus Guarulhos, entre os meses de janeiro a maio, onde há, aproximadamente, uma 280 

despesa mensal de R$ 478.000,000, com variações a menos por glosas, penalidade por falha 281 

contratual ou negociação de desconto durante recessos. Sobre saldos de empenho explicou que há 282 

um valor para três meses e que para limpeza de caixa e jardinagem não foi feito empenho, pois por 283 

serem atividades esporádicas pode ser feito por demanda e há como fazer remanejamentos, caso 284 

seja necessário. Relatou que há um saldo total de empenho de R$ 1.345.931,31 e que em relação ao 285 

Demonstrativo, foi recebido um total de R$ 3.185.242,22, que foi totalmente empenhado, para não 286 

ser recolhido, caso ficasse na conta da Universidade sem empenho, e que desse total foram 287 

liquidados R$ 1.816.418,26, em notas pagas ou em fase de pagamento, sobrando um saldo de R$ 288 

1.368.823,96. Finalizou informando que as atividades administrativas continuam sendo realizadas 289 

de forma remota. Profa. Magali confirmou os R$ 43.984,50 gastos com o RU correspondentes às 290 

três semanas de aula em março, no cômputo geral do PINAES, que reflete o pico de uso no início 291 

das aulas. Lembrou que a questão orçamentária era discutida com os Diretores Acadêmicos, a 292 

Reitora e a ProAdm, num primeiro momento, e só depois com a ProAdm e os Diretores 293 

Administrativos, mas que desde o início da pandemia, a Reitora não agendou nenhuma reunião. A 294 
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estudante Ariana Rodrigues afirmou que o prof. Anderson, do PRAE, em reunião com os estudantes 295 

disse que os recursos que iriam para RU seriam totalmente empenhados nos auxílios, o que foi 296 

confirmado por Janete. Representação Discente. A estudante Vitoria Louise afirmou que os 297 

representantes discentes no CONSU souberam expressar uma parte do receio que eles estão 298 

sentindo neste momento. Ela expressou algumas preocupações que foram encontradas a respeito das 299 

Atividades Domiciliares Especiais (ADE), nas questões relacionadas ao ensino à distância, pois 300 

muitos calouros estão com dificuldades e muitos ingressantes não conseguiram se matricular em 301 

UC Optativa por não ter CR. Informou que há, também, uma grande preocupação com os 302 

estudantes que têm muitas demandas em casa, que ela está à disposição junto com o representante 303 

discente Otavio para conversar, caso algum professor desejar, para melhorar o canal de 304 

comunicação entre os docentes e os estudantes e finalizou afirmando que acredita que a quantidade 305 

de auxílios e valores são insuficientes. A Profa. Dra. Joana de Fátima Rodrigues perguntou quais 306 

seriam as demandas pontuais. A estudante Ariana relatou que foi feita uma reunião aberta, pelo 307 

Centro Acadêmico de História, na qual participaram cento e setenta e oito (178) alunos e que houve 308 

muitas dúvidas tanto dos calouros, quanto dos veteranos em relação ao trancamento, se os alunos 309 

que recebem o PAP irão perder este auxílio, se os alunos irão perder a bolsa levando em 310 

consideração a indicação do “cumprido” ou não “cumprido”, se haverá ou não rematrículas e se 311 

haverá flexibilização das UC. A Profa. Magali explicou que a substituição da nota pelo uso do 312 

“cumprido” e “não cumprido” ainda não foi deliberada pela instituição, embora esteja em discussão 313 

na Câmara de Graduação.  Representação Técnicos Administrativos. Lídia complementou a 314 

questão levantada pela discente à Câmara explicando que, provavelmente, a Prograd dará 315 

orientações sobre o novo calendário, tanto para secretaria, quanto para o Apoio Pedagógico, que 316 

não têm as respostas por enquanto. Biblioteca. O servidor Caio informou que houve a liberação de 317 

emenda parlamentar para a aquisição de mobiliário e que foram dados encaminhamentos para fazer 318 

a solicitação de mobiliários, estantes, carrinhos transportadores de livros e bibliocantos, que só está 319 

sendo aguardada a confirmação do empenho e que está em curso o processo de realização de pregão 320 

para ata de registro de preço para habilitar fornecedores de livros. Em relação a PPC, ele reiterou 321 

que deve haver uma comunicação entre biblioteca e departamentos, no que se diz respeito à 322 

bibliografia de curso, para que a biblioteca possa estar alinhada e contribuir com as atividades de 323 

ensino e pesquisa que são realizadas no campus. Em relação ao trabalho remoto na biblioteca, o 324 

servidor Caio argumentou que todos os setores estão realizando as atividades específicas e que ele 325 

irá gravar podcasts, a pedido da Direção Acadêmica, sobre os trabalhos desenvolvidos durante este 326 

período de trabalho remoto e de trabalhos de planejamento de longo prazo, entre eles, uma política 327 

de desenvolvimento de coleções, que já existe, mas que necessita de restruturação, articulando com 328 

o regulamento de doações que foi aprovado pela Congregação, em fevereiro de 2020. Informou que 329 

será enviado nos próximos dias um comunicado à comunidade acadêmica explicando os 330 

fundamentos deste regulamento de doações, que não tem o objetivo de cercear ou impedir, mas sim 331 

de criar um fluxo que atenda aos interesses da EFLCH em consonância com os fluxos obrigatórios 332 

de ordem administrativa. Explicou que para suprir as necessidades de consulta da comunidade 333 

acadêmica, neste momento sem atendimento de circulação de material, a biblioteca fez a divulgação 334 

de diversos acervos e estudos em formato digital, pois há uma preocupação de divulgação de 335 

acervos, neste período de trabalho remoto, e de fontes de pesquisa e estudo em formato digital. 336 
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Profa. Magali lembrou que a emenda parlamentar é de R$ 100.000,00, sem perspectiva de se ter 337 

outra verba de capital para livros. O Prof. Bruno argumentou a dificuldade dos alunos em recuperar 338 

a referência bibliográfica correta, visto que o campus se encontra fechado, neste sentido, ele indicou 339 

se poderia haver a possibilidade de divulgar um tutorial de acesso à base de livros. O servidor Caio 340 

disse que está acompanhando e respondendo todos os e-mails, e que a bibliotecária Patrícia está 341 

resolvendo estas questões de circulação. Ele informou que os alunos conseguem recuperar os 342 

históricos dos materiais que foram emprestados e devolvidos e pelo próprio catálogo conseguem 343 

recuperar as referências bibliográficas. Lembrou que a Unifesp assina uma base de livros em 344 

formato digital que se chama Minha Biblioteca, mas que por mais que não atenda plenamente aos 345 

cursos da EFLCH, sendo o curso de Pedagogia o mais atendido, todos os alunos que têm cadastro 346 

possuem acesso. Concluiu informando que a Biblioteca está realizando o cadastro dos que ainda 347 

não possuem, que está divulgando, constantemente, as orientações de como realizá-lo e que está 348 

liberando o acesso para os alunos a esse repositório. Concluiu explicando que na busca do acervo 349 

impresso existe um link que dá acesso ao repositório digital. Câmaras de Extensão. Profa. 350 

Rosangela destacou as ações da extensão que foram realizadas no período de trabalho remoto e que 351 

estão disponíveis no site da PROEC, em um quadro com todos os números e a discriminação por 352 

ação, local em que se pode verificar que houve um aumento expressivo das ações de extensão. 353 

Relatou que se tem dado celeridade, em todas CAECs, ao andamento das ações. Profa. Rosangela 354 

informou que a emissão de certificados de eventos já estava automatizada e que uma vez realizado 355 

era só autorizar a emissão do certificado pelo próprio sistema e os participantes acessariam pelo site 356 

ou aplicativo o seu certificado em PDF, porém a parte dos cursos ainda era realizada manualmente 357 

pela equipe que é coordenada pelo senhor Manoel, mas que  agora também foi automatizada, 358 

embora esteja ainda em fase de testes, é um grande avanço, pois vai diminuir bastante a quantidade 359 

de certificados que ficavam pendentes para as pessoas retirarem. A seguir, a professora informou 360 

que foi divulgado o resultado nas cinco categorias do Concurso Unifesp Mostra sua Arte (UMA), 361 

agradeceu ao júri especialista e relatou que foram pré-selecionados cinco trabalhos, que foram para 362 

votação popular restando três finalistas e que o prêmio foi em dinheiro. Relatou que identificou 363 

duas estudantes ganhadoras do Campus Guarulhos, uma que ficou em 3º. lugar em música e outra 364 

em 1º. lugar em dança e performance. Finalizou informando que foi aprovado, na última reunião do 365 

COEC, o programa institucional Universidade Aberta de Economia Solidária que envolve vários 366 

campi como Diadema, Baixada Santista e Zona Leste e forneceu o email de contato do professor 367 

coordenador do Campus Diadema, cfsilva@unifesp.br. Câmara de Graduação. Profa. Magali, 368 

antes de passar a palavra à Profa. Vera, esclareceu que os informes da Câmara seguiram no drive 369 

dos anexos da reunião. Profa. Vera explicou que ainda não havia nenhuma regulamentação, por 370 

parte da Prograd, para os pontos levantados pela servidora Lídia e pelas discentes Vitória e Ariana e 371 

que estava insistindo para que houvesse. Ressaltou que assim que foi definida a suspensão da aulas 372 

a Câmara de Graduação, imediatamente, começou a trabalhar com o Google Meet, organizou um 373 

grupo com as coordenações de curso e criou um grupo composto por dezessete discentes, 374 

representantes de vários colegiados como Comissão de Curso, CAs, Congregação e representantes 375 

da própria Câmara. Informou que os estudantes foram convidados a participarem de uma série de 376 

discussões até que se regulassem os recursos de reuniões remotas, mas que mesmo a situação 377 

entrando numa certa normalidade, o grupo continuou ativo, para que os estudantes continuassem 378 
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conversando e por ser um canal para se dialogar e tirar dúvidas e poder discutir  encaminhamentos. 379 

Profa. Vera relembrou que na reunião passada da Congregação havia relatado um problema e 380 

levantou-se a necessidade de elaboração de uma nota e, portanto, em atendimento à Congregação a 381 

nota, que consta dos anexos dessa reunião, foi elaborada, submetida e aprovada pela Câmara de 382 

Graduação (Anexo II). Profa. Vera passou a apresentar o documento elaborado pela Câmara que 383 

trata sobre a retomada, no dia 03 de agosto, do calendário acadêmico do primeiro semestre de 2020, 384 

o qual ratifica as posições do Campus Guarulhos (Anexo III). Justificou a elaboração do documento 385 

devido à várias dúvidas sobre a retomada do semestre, levantadas após a deliberação do Consu, em 386 

04 de junho, sobre a retomada do semestre em 06 de julho ou 3 de agosto e esclareceu que em 387 

conversa com os membros da Câmara resolveram organizar as justificativas e reiterar o que já havia 388 

sido decidido pelo campus, principalmente por compreenderem o quanto é difícil acompanhar todas 389 

as decisões e publicações. Explicou que o texto foi aprovado ontem, em reunião da Câmara e que 390 

seria, portanto, apresentado nessa reunião da Congregação como informe, por não ter havido tempo 391 

hábil para solicitar ponto de pauta. Expôs que a partir da decisão do retorno do semestre letivo, 392 

realizou uma reunião emergencial entre a presidência da câmara e as coordenações e após algumas 393 

ponderações analisaram que havia boas notícias como os recursos aos alunos, equipamentos e 394 

acesso à internet e os ciclos de debates que auxiliariam os professores na organização do trabalho 395 

pedagógico, mas que essas notícias não eram suficientes para atender às questões que vinham 396 

discutindo desde a suspensão das aulas. Ficou resolvido que seria importante retomar as razões da 397 

decisão para deixar claro à comunidade acadêmica não só as escolhas, mas tudo o que as envolvia e 398 

que balizou a decisão de indicativo de 03 de agosto, confirmada em reunião da Câmara em 01 de 399 

junho. Ressaltou que todas essas questões têm sido discutidas ao longo desses dois meses e meio de 400 

trabalho constante da Câmara. Concluiu explicando que o documento ratifica o indicativo de 03 de 401 

agosto para a retomada do calendário acadêmico da graduação, em Atividades Domiciliares 402 

Especiais (ADE), para o primeiro semestre de 2020, garantindo-se o mínimo de 75% dos dias 403 

letivos conforme as bases legais. Reiterou que essas decisões foram tomadas no dia 01 de junho, 404 

segunda-feira, e ratificadas em reunião extraordinária da Congregação, realizada em 03 de junho e 405 

que foi com essa postura e argumentos que fizeram a defesa e aprovaram, no Conselho de 406 

Graduação, as decisões que também foram confirmadas na reunião do Consu, de 04 de junho. Profa. 407 

Vera passou a apresentar o documento explicando a natureza de cada uma das justificativas: no 408 

âmbito político; no âmbito institucional; no âmbito do atendimento aos discentes; no âmbito da 409 

consolidação da proposta de ADEs – Atividades Domiciliares Especiais; no âmbito do uso dos 410 

recursos tecnológicos; no âmbito das questões pedagógicas; no âmbito do atendimento técnico 411 

(Apoio Pedagógico/Secretaria de Alunos); no âmbito do atendimento aos docentes e no âmbito da 412 

gestão. Finalizou afirmando que todas as discussões e decisões foram sempre baseadas nos 413 

princípios que visam à garantia do atendimento à comunidade, aprovados na Congregação de maio. 414 

Profa. Magali agradeceu o trabalho realizado pela Profa. Vera à frente da Câmara, dos 415 

coordenadores e comissões de curso envolvidas, ressaltando que se trata de trabalho triplicado, mas 416 

que acaba por dirimir danos. Comissões e Comitês. Profa. Carolin destacou que a realização do 417 

Congresso Acadêmico ocorrerá de 13 a 17 de julho, durante uma semana inteira, cinco dias, das 09 418 

às 20h, e que devido à pandemia será on-line e estará centralizado na Reitoria. Explicou que haverá 419 

três tipos de atividades. As mesas de temas convergentes, num total de quinze e que os temas foram 420 
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discutidos entre o Comitê Central e os Comitês Locais, que todos os campi puderam dar sugestões e 421 

que são temas muito atuais como Pandemia e seus desafios, Educação e desafios contemporâneos 422 

etc. Relatou que do Campus Guarulhos foram três as sugestões: “A importância das Ciências 423 

Humanas para a Compreensão do Mundo: reflexões para a pandemia em contexto de crise 424 

política” que foi sugerida e está sendo coordenada pelo Prof. Bruno; “Vulnerabilidades Corporais, 425 

Interdependências: perspectivas das humanidades” que foi sugerida e está sendo coordenada pelo 426 

prof. Marcos César; “Estudos da Contemporaneidade, Direitos Humanos e Relações 427 

Internacionais” que se baseia em pesquisa da Profa. Olgária e  Profa. Carla Osmo e que está sendo 428 

coordenada pelo Prof. Bruno. Explicou que as sugestões devem ser submetidas até amanhã e que 429 

ainda estão sendo juntados nomes e se sondando pessoas, sem datas específicas. Continuou 430 

explicando que haverá, também, as mesas temáticas com três ou até quatro convidados e um 431 

moderador e que as mesas coordenadas pelo comitê central têm mais nomes internacionais como o 432 

de Boaventura de Souza Santos, mas também bastante nomes nacionais. Relatou que a Profa. 433 

Gabriela, coordenadora geral do Congresso Acadêmico da Unifesp, trouxe a experiência do 434 

congresso online da UFBA que ocorreu bem melhor do que se poderia pensar. Profa. Carolin 435 

relatou que a haverá mesas com os trabalhos que foram submetidos, com até quinze ou dezesseis 436 

participantes, com vídeos gravados pelos alunos de quatro a seis minutos e que os resumos ficarão 437 

disponíveis. Essas mesas serão mediadas por três professores que terão acesso aos trabalhos com 438 

antecedência para fazerem uma síntese crítica com exposição de dez minutos. Cada mesa será 439 

dividida em três blocos e contará com o auxílio de monitores e técnicos. Serão, no total, vinte e oito 440 

mesas mais quatro sobre monitoria, coordenadas totalmente pela Reitoria. Explicou que o Campus 441 

Guarulhos, que está trabalhando em conjunto com o campus Zona Leste, ficou com todas as mesas 442 

relacionadas a Artes e Humanidades, Ciências Humanas, Linguística, Letras, Ciências Sociais 443 

Aplicadas e Jornalismo. Profa. Carolin anunciou que o comitê local está organizando as mesas e até 444 

amanhã enviará para o comitê central para a partir daí receber os horários e poder fazer o convite 445 

para os professores moderadores. Explicou que para as vinte e oito mesas será necessário um total 446 

de oitenta e quatro docentes, mas que pretende convidar os quarenta e cinco pós-doutorandos para 447 

dar apoio, principalmente porque muitos docentes estarão em férias na época do congresso. 448 

Concluiu relatando que haverá um edital para atividades culturais, com uma comissão semelhante a 449 

Unifesp Mostra sua Arte (UMA), porém sem premiação, que serão apresentadas nos horários de 450 

intervalo. Destacou que o horário nobre será na parte da tarde e que haverá um vídeo manual 451 

explicando aos alunos como fazer os vídeos de apresentação junto com seus orientadores e que, 452 

também, haverá uma carta a ser entregue aos professores mediadores com orientações sobre como 453 

será a organização das apresentações.  Profa. Magali agradeceu à Profa. Carolin e ao Prof. Bruno 454 

pela coordenação dos trabalhos. Profa. Magali lembra que há cinco listas institucionais para 455 

divulgação das informações: de docentes, de técnicos, de discentes da graduação, da pós-456 

graduandos e professores visitantes e que caso algum docente ou discente não esteja recebendo e-457 

mails, deve  solicitar inscrição pelo site do campus, pelo link 458 

https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao). Não havendo mais nada a tratar, a 459 

reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos e eu, Cicero Ivan Batista, lavrei a presente ata.460 

 

https://www.unifesp.br/campus/gua/tecnologia-da-informacao

