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Ata aprovada na Congregação de 02/12/2021 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - CAMPUS GUARULHOS - ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 04 DE 2 

NOVEMBRO DE 2021. Aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e um, no sistema virtual de 3 

conferência, via Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às nove horas e trinta minutos, a 4 

reunião ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade 5 

Federal de São Paulo, sob a presidência do Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Bruno Konder Comparato. 6 

Estiveram presentes os membros: Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Chefe do Departamento de 7 

Ciências Sociais), Sra. Andreza Felix de Avelois (Técnica Administrativa em Educação), Prof. Dr. Bruno 8 

Konder Comparato (Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos), Profa. Dra. Carolin Overhoff Ferreira 9 

(Coordenadora da Câmara de Extensão), Profa. Dra. Elaine Lourenco (Professora Adjunta), Prof. Dr. Fabio 10 

Franzini (Professor Associado), Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira (Coordenador da Câmara de 11 

Graduação), Profa. Dra. Graciela Alicia Foglia (Chefe do Departamento de Letras), Profa. Dra. Hosana dos 12 

Santos Silva (Professora Adjunta), Sra. Janete Cristina Melo Marques (Diretora Administrativa do Campus 13 

Guarulhos), Profa. Dra. Joana de Fatima Rodrigues (Professora Adjunta), Prof. Dr. Julio Cesar Casarin 14 

Barroso Silva (Professor Adjunto), Sra. Lidia Goncalves Martins (Técnica Administrativa em Educação), 15 

Profa. Dra. Lucia Rocha Ferreira (Professora Associada), Profa. Dra. Marcia Aparecida Jacomini (Vice-chefe 16 

do Departamento de Educação), Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (Coordenador da Câmara de Pós-17 

graduação e Pesquisa), Sr. Marcos Kochleitner (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Marian 18 

Avila de Lima e Dias (Chefe do Departamento de Educação), Profa. Dra. Mariangela Graciano (Professora 19 

Adjunta), Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz (Professor Adjunto), Sr. Paulo de Oliveira Dourado (Técnico 20 

Administrativo em Educação), Profa. Dra. Renata Marcilio Candido (Professora Adjunta), Profa. Dra. 21 

Rosangela Ferreira Leite (Professora Adjunta), Profa. Dra. Sandra Regina Leite de Campos (Vice-diretora 22 

Acadêmica do Campus Guarulhos). Justificou ausência e não foi substituído: Sr. Caio Batista da Silva 23 

(Técnico Administrativo em Educação) e Profa. Dra. Jacira de Freitas (Chefe do Departamento de 24 

Filosofia). Não justificaram ausência: Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco (Professor Associado), 25 

Sra. Amanda Alves Vilas Boas Oliveira (Estudante de Graduação), Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann 26 

(Chefe do Departamento de História da Arte), Sr. Carlos Alberto da Silva (Estudante de Graduação), Prof. 27 

Dr. Fernando Maciel Gazoni (Professor Adjunto), Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch (Professora Adjunta), Prof. 28 

Dr. Gilberto da Silva Francisco (Chefe do Departamento de História), Prof. Dr. Glaydson Jose da Silva 29 

(Professor Associado), Sr. Ivan Ferreira de Sales Lopes (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. 30 

Izilda Cristina Johanson (Professora Associada),  Sr. Joao Batista Magalhaes Prates (Estudante de Pós-31 

graduação Stricto Sensu), Prof. Dr. Jose Hamilton Maruxo Junior (Professor Adjunto), Profa. Dra. Marina 32 

Pereira de Almeida Mello (Professora Adjunta), Profa. Dra. Marina Soler Jorge (Professora Associada), 33 

Profa. Dra. Melvina Afra Mendes de Araujo (Professora Associada), Profa. Dra. Patricia Fontoura Aranovich 34 

(Professora Associada), Profa. Dra. Sueli Salles Fidalgo (Professora Adjunta). Participaram da reunião como 35 

convidados: Sr(a). Andreia Costa Torres da Mota, Sr(a). Cicero Ivan Batista, Sr(a). Leandro Fincatti Prates, 36 

Sr(a). Prof Dra Marcia Aparecida Jacomini, Sr(a). Prof Dra Marian Avila de Lima Dias. Tendo as presenças 37 

sido registradas, foi constatado quórum de 24 presentes. O Prof. Bruno abriu os trabalhos cumprimentando 38 

conselheiros (as) e convidados (as). Iniciou os trabalhos às 09h30, pois aguardou atingir o quórum mínimo. 39 

EXPEDIENTE - Aprovação das atas de meses anteriores - Anexo I. Prof. Bruno informou que apesar de 40 

todos os esforços, para que a ata do mês de junho de 2021 fosse apresentada para aprovação nesta 41 

reunião, a secretária Andréia não conseguiu concluir. Lembrou que foi uma reunião bastante extensa com 42 

várias apresentações, do Reitor Prof. Dr. Nelson Sass, da Sra. Tania Mara, Pró-reitora de Administração, da 43 

Ouvidoria e Câmara de Juízo de Acessibilidade da Unifesp. Várias apresentações sem anexo e, portanto, a 44 

ata está com mais de trinta páginas, sem condições de passar para os membros em cima da hora para 45 

leitura. ORDEM DO DIA (1) – Aprovação da indicação de representante para compor o conselho 46 

deliberativo do Núcleo TransUnifesp – NTU: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas, por solicitação do Núcleo 47 

TransUnifesp – NTU - Anexo II. Prof. Bruno esclareceu sobre a importância desse conselho e que faz parte 48 

da política da Universidade, lembrou que a Unifesp está muito bem classificada no ranking internacional 49 

em questão de gênero. Prof. Bruno consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e 50 
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Ata aprovada na Congregação de 02/12/2021 

manifestações contrárias aprovou a indicação de representante da EFLCH para compor o conselho 51 

deliberativo do Núcleo TransUnifesp – NTU: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. O Presidente parabenizou o 52 

Prof. Marcos Cezar de Freitas. (2) Homologação da aprovação ad referendum da retificação dos itens 7 53 

dos Editais ABI 2021 para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História e Letras, por solicitação do Prof. 54 

Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira, Presidente da Câmara de Graduação da EFLCH - Anexo III. Prof. Bruno 55 

verificou que o Prof. Fernando não está presente na reunião para esclarecimentos, porém nos anexos 56 

apresentados está justificado. Prof. Bruno consultou os membros e, sem solicitações de esclarecimentos e 57 

manifestações contrárias, homologou a aprovação ad referendum da retificação dos itens 7 dos Editais ABI 58 

2021 para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História e Letras da EFLCH. (3) Homologação da eleição 59 

para os docentes indicados pelo Departamento de Ciências Sociais, para a Coordenação dos cursos de 60 

Ciências Sociais-Licenciatura e Ciências Sociais-Bacharelado, por solicitação da Coordenação da Câmara 61 

de Pós-Graduação da EFLCH - Anexo IV. Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura: Prof. Dr. 62 

Davisson Charles Cangussu de Souza - Coordenador do Curso e Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez - Vice-63 

coordenador do Curso / Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado: Prof. Dr. Daniel Arias 64 

Vazquez - Coordenador do Curso e Prof. Dr. Davisson Charles Cangussu de Souza - Vice-coordenador do 65 

Curso. Prof. Bruno esclareceu que a eleição ocorreu no departamento de Ciências Sociais e que cabe a 66 

Congregação da EFLCH, homologar o resultado. Prof. Bruno consultou os membros e sem solicitações de 67 

esclarecimentos e manifestações contrárias homologou a aprovação da eleição para os docentes indicados 68 

pelo Departamento de Ciências Sociais, Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura: Prof. Dr. 69 

Davisson Charles Cangussu de Souza - Coordenador do Curso e Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez - Vice-70 

coordenador do Curso / Coordenação do Curso de Ciências Sociais – Bacharelado: Prof. Dr. Daniel Arias 71 

Vazquez - Coordenador do Curso e Prof. Dr. Davisson Charles Cangussu de Souza - Vice-coordenador do 72 

Curso. (4) Homologação da eleição para Chefia e Vice-Chefia do Departamento de Educação - Gestão 73 

11/2021 a 11/2024, Profa. Dra. Marian Ávila de Lima Dias, para o cargo de Chefe de Departamento e 74 

Profa. Dra. Márcia Aparecida Jacomini, para o cargo de Vice-Chefe de Departamento, por solicitação do 75 

Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do Departamento de Educação da EFLCH - Anexo V. O 76 

presidente esclareceu que a eleição ocorreu no departamento de Educação e que cabe à Congregação da 77 

EFLCH homologar o resultado. Ele informou que a Profa. Marian e a Profa. Márcia estão presentes, porém 78 

assumem apenas após a publicação no Diário Oficial, portando nesta reunião, o Prof. João do Prado ainda 79 

está como Chefe do departamento de Educação. Prof. Bruno consultou os membros e sem solicitações de 80 

esclarecimentos e manifestações contrárias homologou o resultado da eleição para a Chefia e a Vice-Chefia 81 

do Departamento de Educação da EFLCH - Profa. Dra. Marian Ávila de Lima Dias, para Chefe do 82 

Departamento de Educação e Profa. Dra. Márcia Aparecida Jacomini, para Vice-Chefe de Departamento de 83 

Educação da EFLCH, gestão 11/2021 a 11/2024. Prof. João do Prado solicitou a palavra e agradeceu aos 84 

colegas da Congregação pela parceria e pelo acolhimento. Agradeceu também ao Prof. Bruno e à Profa. 85 

Sandra, à Profa. Magali Silvestre e ao Prof. Janes Jorge, da gestão anterior. Desejou boa sorte à Profa. 86 

Marian Dias e à Profa. Márcia Jacomini e finalizou dizendo que foi uma honra representar o departamento 87 

de Educação e que foi uma etapa importante em sua carreira construída na Unifesp. O Presidente 88 

agradeceu ao Prof. João do Prado e falou da importância de passar pelos cargos de chefia, em que se 89 

aprende muito, passando a entender por que as coisas na universidade são complicadas e demoram. 90 

Temos que fazer nossa força porque da mesma maneira que é difícil unir a universidade e difícil destruí-la. 91 

É muita resistência, muita inércia, e no momento atual a inércia se torna resistência. (5) Homologação da 92 

indicação da Profa. Dra. Celia Regina Serrão, aprovada em reunião ordinária do Conselho do 93 

Departamento de Educação, realizada em 03/08/2021, para o cargo de Vice Coordenação do Programa 94 

de Residência Pedagógica do Departamento de Educação, por solicitação do Prof. Dr. João do Prado 95 

Ferraz de Carvalho, Chefe do Departamento de Educação da EFLCH - Anexo VI.  Prof. Bruno informou que 96 

se reuniu recentemente com a atual chefia e com a nova chefia para alinhar questões relativas ao 97 

departamento. Ele consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações 98 

contrárias aprovou a indicação da Profa. Dra. Celia Regina Serrão, para o cargo de Vice Coordenação do 99 

Programa de Residência Pedagógica do Departamento de Educação da EFLCH. (6) Aprovação da alteração 100 
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dos representantes do Departamento de Educação da EFLCH na Comissão Local para o Planejamento de 101 

Retorno Gradativo, Progressivo e Seguro das Atividades Presenciais, aprovados pelo Conselho do 102 

Departamento de Educação, substituindo o atual representante titular, Prof. Dr. João do Prado Ferraz de 103 

Carvalho, pela indicada Prof. Dra. Marian Ávila de Lima Dias e no lugar do atual suplente, Prof. Dr. Jorge 104 

Luiz Barcelos da Silva, pela indicada Profa. Dra. Marcia Aparecida Jacomini, por solicitação do Prof. Dr. 105 

João do Prado Ferraz de Carvalho, Chefe do Departamento de Educação da EFLCH - Anexo VII. Prof. Bruno 106 

consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias aprovou a 107 

alteração dos representantes do Departamento de Educação da EFLCH, na Comissão Local para o 108 

Planejamento de Retorno Gradativo, Progressivo e Seguro das Atividades Presenciais, substituindo o atual 109 

representante titular Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho, pela Profa. Dra. Marian Ávila de Lima Dias 110 

e no lugar do atual suplente Prof. Dr. Jorge Luiz Barcelos da Silva, pela Profa. Dra. Marcia Aparecida 111 

Jacomini. (7) Homologação da aprovação ad referendum do relatório final do Professor Visitante, Prof. 112 

Dr. Simone Giuseppe Seminara, vinculado ao Departamento de Filosofia, por solicitação da Coordenação 113 

da Câmara de Pós-Graduação da EFLCH – Anexo VIII. Prof. Bruno consultou os membros e, sem 114 

solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias, homologou a aprovação ad referendum do 115 

relatório final do Professor Visitante, Prof. Dr. Simone Giuseppe Seminara, vinculado ao Departamento de 116 

Filosofia da EFLCH. (8) Homologação da aprovação ad referendum dos relatórios finais dos Professores 117 

Visitantes, Prof. Dr. João Adolfo Hansen e Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria, vinculados ao 118 

Departamento de Letras, por solicitação da Coordenação da Câmara de Pós-Graduação da EFLCH - Anexo 119 

IX. Prof. Bruno esclareceu que estes são os últimos relatórios apresentados de professores visitantes e que 120 

uma forma deles manterem o vínculo formal com a Unifesp e continuar desenvolvendo atividades seria 121 

como professores afiliados, o que lhes permitiria, por exemplo, solicitar recursos à Fapesp. Como em geral 122 

são professores titulares, eles têm mais facilidade para conseguir que seus pedidos sejam aprovados na 123 

Fapesp. Prof. Bruno consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações 124 

contrárias homologou a aprovação ad referendum dos relatórios finais dos Professores Visitantes, Prof. Dr. 125 

João Adolfo Hansen e Prof. Dr. João Roberto Gomes de Faria, vinculados ao Departamento de Letras da 126 

EFLCH. (9) Informe sobre a Instrução Normativa nº 01/2021/Chefia de Gabinete, publicada no Boletim de 127 

Serviço da Unifesp em 25/08, que trata das medidas operacionais e técnicas para a gravação e 128 

transmissão e disponibilização das reuniões dos colegiados permanentes da Universidade Federal de São 129 

Paulo, por solicitação do Sr. Gabriel Vaim Alcoba Ruiz, Chefia de Gabinete - Anexo X. O Presidente 130 

esclareceu aos membros sobre a Instrução Normativa nº 01/2021/Chefia de Gabinete, publicada no 131 

Boletim de Serviço da Unifesp em 25/08, que trata das medidas operacionais e técnicas para a gravação e 132 

transmissão e disponibilização das reuniões dos colegiados permanentes da Universidade Federal de São 133 

Paulo. As gravações das reuniões serão publicadas no site Mídias Unifesp. Nesse site serão publicadas todas 134 

as gravações dos colegiados permanentes da UNIFESP, inclusive das Congregações. O servidor Leandro 135 

ressaltou que as gravações serão públicas, que qualquer pessoa que acessar terá acesso ao conteúdo da 136 

reunião. A Profa. Graciela questionou se essa normativa vale apenas para as reuniões gravadas, pois as 137 

reuniões de departamento não são gravadas. Prof. Bruno respondeu que diz respeito aos colegiados 138 

permanentes. O Leandro falou que atinge obrigatoriamente a Congregação e que os demais 139 

departamentos apenas se tiverem interesse. Profa. Hosana questionou sobre os colegiados permanentes, 140 

já que no regimento da Unifesp os departamentos são citados. Prof. Bruno anunciou que essa Congregação 141 

decidiu fazer um pedido de esclarecimento à Chefia de Gabinete, Profa. Dra. Isabel Marian Hartmann de 142 

Quadros, considerando que a normativa afirma que as medidas devem ser aplicadas nas reuniões dos 143 

colegiados permanentes da Universidade Federal de São Paulo. Considerando o Art. 154 do Regimento 144 

Geral, são colegiados permanentes da Unifesp: I – o Consu  II – os conselhos centrais; III – os conselhos de 145 

campus; IV – as congregações; V – os conselhos de departamento; VI – as câmaras; VII – os demais 146 

colegiados constantes neste Regimento Geral. Portanto, a IN abrange, obrigatoriamente, também as 147 

reuniões das Câmaras e Conselhos de Departamentos. (10) Repercussão da 5ª. Conferência FAPESP 60 148 

anos “O Uso de Evidências e Dados para a Melhoria da Educação Nacional”. Prof. Bruno esclareceu que a 149 

repercussão dessa conferência foi discutida na última reunião do Conselho de Pós-Graduação e Pesquisa da 150 
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Unifesp e ocorre que foi publicado no site da Fapesp e em matéria no jornal Folha, que faltam pesquisas 151 

em Educação para subsidiar discussões sobre Educação Pública, o que gerou indignação por parte de 152 

pesquisadores em Educação, porque ao afirmar isso a Fapesp ignora uma grande quantidade de pesquisas 153 

sobre a temática feitas em Universidades, muitas Universidades Públicas e muitas delas financiadas pela 154 

própria Fapesp. O Presidente informou que na reunião do Conselho foi discutido o que fazer, foi sugerido 155 

fazer uma Nota Pública, uma Carta ou alguma forma de protesto para a Fapesp, que alguns colegas 156 

acharam melhor não fazer nada e manter uma boa relação com a Fapesp. Considerando que nosso campus 157 

tem um Departamento de Educação, tem um programa de Pós-Graduação em Educação e somos um 158 

campus que forma muitos professores que atuam na escola básica, ele trouxe como ponto de pauta para 159 

consultar a Congregação se é necessário tomar uma posição ou não. Prof. Marcos Cezar pediu a palavra e 160 

esclareceu que há uma manifestação da Fapesp, feita por intermédio da sua assessoria de imprensa, que 161 

divulgou um ponto de vista, do secretário estadual de educação, do conferencista convidado, um 162 

neurologista frequentemente convidado para falar no mundo educacional, e do Presidente da Fapesp. Após 163 

o seminário chegaram à conclusão que as políticas educacionais que vigem no estado de São Paulo, de 164 

modo geral, e no Brasil, não contam com pesquisas no âmbito das licenciaturas, não foi só da Educação, 165 

para que sejam subsidiados à tomar decisões. São distorções acumuladas, porque essa noção de evidência 166 

no âmbito do seminário formulada pelo professor neurologista, de certo modo criada para uma reserva de 167 

competências a um conjunto de competências que se busca no âmbito das formulações biomédicas que 168 

seriam capazes de instruir nossa compreensão do que é um organismo aprendente, expressão usada, 169 

portanto levá-lo a aprender. Seriamos nos, de uma certa forma o que não pesquisamos, em primeiro lugar 170 

ignorantes deste lugar onde estão depositados os conhecimentos supostamente imprescindíveis para 171 

escolarizar. É correto afirmar que essa opinião foi emitida por um convidado, secretário da educação, outro 172 

convidado, médico e que o Presidente da Fapesp referendou e assim foi publicado. Não foi a Fapesp como 173 

um todo, seus conselhos, suas áreas. Nós, por exemplo podemos nos orgulhar, temos duas representantes 174 

na Fapesp, a Profa. Cynthia Sarti e a Profa. Mirhiane, portanto, não é a Fapesp afirmando, mas por outro 175 

lado há que se reconhecer que a Fapesp chamou alguém de especialista e não chamou alguém de 176 

especialista. Escolheu a quem ouvir, a quem divulgar, a quem dar visibilidade com esse critério. Prof. 177 

Marcos Cezar declarou que falando em nome das licenciaturas da EFLCH e por isso pediu a palavra, sugeriu 178 

encaminhar a Fapesp uma correspondência, uma notícia do quanto pesquisamos, sem cair na armadilha de 179 

indicar o que está financiado pela Fapesp, porque isso pode conduzir à uma zona enganosa. Uma espécie 180 

de notícia acadêmica, respeitosa, mas que tem algo a informar, que não confunde governo com estado. Ele 181 

sugeriu não acrescentar mais uma moção e sim enviarmos um manifesto nesse sentindo, convidando a 182 

Fapesp a nos visitar, a participar conosco de um seminário sobre pesquisa em licenciatura, pesquisa na 183 

rede pública e no ensejo desse convite mostramos o que temos. Responderíamos com uma resposta 184 

densamente acadêmica, uma manifestação com qualidade, bastando para isso recuperar o que nossos 185 

colegas já fazem. Quem sabe com essas notícias da Fapesp vão noticiar: “EFLCH e Fapesp apresentam 186 

pesquisas e tal ...”. Prof. Marcos Cezar finalizou dizendo que não é contra uma moção, mas que um outro 187 

caminho mostraria o que estamos fazendo com um pouco mais de alcance, sem competir com as moções 188 

que já foram apresentadas. Prof. Bruno reiterou que pensou em uma resposta no mesmo caminho, 189 

expressando que a comunidade da EFLCH discorda da afirmação de que faltam pesquisas empíricas em 190 

educação para embasar políticas públicas. Profa. Graciela sugeriu um levantamento de todo o trabalho que 191 

se faz na EFLCH e depois a organização do seminário, porque se atrelar uma coisa à outra ficará muito 192 

longe.  Prof. Alexandre sugeriu, para não perder o tempo da manifestação, primeiro convidar a Fapesp para 193 

conhecer a produção de pesquisas da EFLCH e se eles aceitarem, propor e organizar o seminário. O 194 

Presidente afirmou que, na sua opinião, o seminário deverá acontecer com a participação ou não da Fapesp 195 

e que seria necessário se organizar em duas frentes, uma para organizar o convite e outra para organizar o 196 

seminário, portanto montar uma comissão. Prof. Marcos Cezar informa que no dia oito de novembro, 197 

haverá reunião da Câmara de Pós-Graduação e colocará em pauta como poderão colaborar na organização 198 

do seminário, colocando-se em uma posição de secretariar a iniciativa. Prof. João do Prado considerou 199 

importante a chefia do departamento de Educação participar dessa comissão. Prof. Fernando sugeriu para 200 
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a construção dessa comissão que as chefias de departamento e a câmara de Pós-graduação consultem os 201 

seus colegiados, assim podemos ter colegas fora da congregação, mas que podem ser indicados por 202 

membros da congregação que possam participar dessa comissão ajudando articula-la. Colegas que de fato 203 

tenham produzido pesquisas que se entendem e se inserem no campo da política educacional, nos 204 

diferentes departamentos e que poderiam participar da comissão. Prof. Bruno solicitou que os chefes de 205 

departamento enviassem até o dia oito de novembro, próxima segunda-feira e dia da reunião da Câmara 206 

de Pós-Graduação, os nomes dos colegas interessados em participar dessa comissão. Ficou decidido, pelos 207 

membros da Congregação, formar uma comissão provisória, para organizar um evento público para 208 

divulgar as pesquisas em educação realizadas por pesquisadores da EFLCH que podem servir para embasar 209 

políticas públicas de educação. A Profa. Hosana pediu a palavra sobre o ponto anterior da pauta. Profa. 210 

Hosana manifestou preocupação com a publicitação de todos os documentos, falas e dados das reuniões e 211 

para a comunidade externa também. Ela sugeriu consultar também como fica a questão da documentação 212 

considerando a lei geral de proteção de dados, e citou o exemplo a pauta da reunião do mês de outubro 213 

em que foi incluído um documento em que o servidor Ailton Lafaiete informa que estaria se afastando da 214 

Congregação por motivo de saúde mental. Essa indicação de saúde do servidor não tem que ser publicada, 215 

é um dado sensível. Será necessário tomar cuidado com qual documentação irá circular e como fazer a 216 

divulgação. Prof. Bruno esclareceu que essa questão entrará na consulta formal para reitoria.  Profa. Joana 217 

Rodrigues pediu a palavra e completou que dentro dessa instrução normativa, afirma-se que 218 

imediatamente após o término da reunião, ela será publicada. Ela sugeriu questionar por que o material 219 

deve ser disponibilizado “imediatamente” e também como fica a questão da nossa autorização para o uso 220 

de voz e imagem. Prof. Bruno afirmou que no pedido de esclarecimento, que será enviado à Chefia de 221 

Gabinete na Reitoria, serão inclusos os questionamentos: Considerando o “§1º A submissão (upload) 222 

deverá ser realizada imediatamente após o término da reunião e disponibilização do arquivo pela RNP”, 223 

entendemos que todos os conteúdos discutidos, explanados, votados e expostos durante as reuniões 224 

ficarão públicos. As variadas manifestações e questionamentos feitos pelos conselheiros presentes à 225 

reunião da Congregação podem ser resumidas nas duas perguntas a seguir: Como ficará salvaguardada a 226 

proteção da imagem e voz dos participantes? Como lidar com as pautas que envolvem assuntos 227 

confidenciais/pessoais ou que podem vir a causar constrangimento aos servidores? O Presidente declarou 228 

que encerrou os pontos de pauta. INFORMES: Direção Acadêmica: 1. Feira de Profissões que foi organizada 229 

pela Câmara de Graduação na EFLCH, todos os campi participaram e na EFLCH foi organizado pelo Prof. 230 

Fernando. O Prof. Bruno e a Profa. Sandra fizeram uma apresentação da EFLCH e os estudantes falaram 231 

pelos cursos. O objetivo foi atrair estudantes e divulgar o nosso trabalho e a nossa escola. Prof. Fernando 232 

agradeceu a participação dos estudantes que participaram das atividades e do cursinho comunitário do 233 

Pimentas.  2. Foi aprovado e divulgado, pela Prograd, o calendário das atividades acadêmicas para o 234 

segundo semestre de 2021, com todas as datas importantes. As aulas do primeiro semestre de 2022 se 235 

iniciam no dia 08 de abril. 3. Por iniciativa do nosso Bibliotecário chefe Caio, recebemos três lotes de livros 236 

novos da Unicamp, que já estão na nossa biblioteca 4. No período da tarde haverá uma Audiência Pública 237 

sobre Política de Comunicação da Unifesp, um retorno das várias audiências que foram feitas em todos os 238 

campi e hoje será uma audiência para saber um pouco como foi isso tudo. Profa. Joana informou que se 239 

desligou da Câmara Técnica de Comunicação e que a servidora Sheila Marques Feitosa, do setor de 240 

Eventos, assume no seu lugar. Prof. Bruno agradeceu a Profa. Joana pela colaboração e participação nesse 241 

período todo. 5. O palco do teatro precisou ser interditado, após um levantamento técnico e laudo 242 

apresentado pela Proplan. Foi solicitado que a manutenção ocorra o mais breve possível. 6. Prof. Bruno 243 

lembrou que como já informado em reuniões anteriores, a Direção Acadêmica está em contato com o Sesc 244 

Guarulhos. Caso alguém tenha interesse em propor alguma atividade eles estão com a agenda aberta. Prof. 245 

Marcos Cezar pediu o contato, pois a Câmara e a Secretaria de Cultura está com um projeto de Educação 246 

Inclusiva em andamento. O Presidente informou que prometeu ao Gerente Geral do Sesc de Guarulhos, 247 

uma lista das pesquisas feitas na EFLCH sobre a comunidade e a cidade de Guarulhos. Algo interessante, a 248 

população que reside no bairro dos Pimentas, fala “eu vou ao Centro”, se referem ao Centro de São Miguel 249 

Paulista e não ao Centro de Guarulhos, são coisas desse tipo que uma pesquisa feita na Universidade 250 
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revela, coisas importantes tanto para o SESC, como para os gestores públicos. 7. A Prefeitura de Guarulhos 251 

está organizando através da Secretaria de Direitos Humanos, a Semana de Direitos Humanos que vai 252 

acontecer dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Será durante toda essa 253 

semana e solicitaram a participação da Unifesp, com atividades presenciais e a distância. Como a Unifesp 254 

está no trabalho remoto poderemos participar de forma remota, sendo dois dias, segunda e terça, dias 6 e 255 

7 de dezembro, no horário de 17h30min e 19h, dois eventos. O primeiro dia uma troca de experiências 256 

entre professores egressos da EFLCH em atividades educacionais ligadas a Prefeitura de Guarulhos e no 257 

segundo dia, 07/12, apresentaremos pesquisas com a temática de Direitos Humanos realizadas pela EFLCH. 258 

Prof. Bruno solicitou a todos que consultem seus departamentos, as câmaras que representam, se há 259 

interessados, estudantes, pesquisadores em participar desse evento para contarem suas experiências, 260 

divulgando suas pesquisas que fazem em relação a direitos humanos. 8. Prof. Bruno informou que realizou 261 

ontem uma reunião com a Câmara Pós-Graduação e Pesquisa, a Pró-Reitoria Pós-Graduação e Pesquisa, 262 

sobre o tema da RTI Fapesp e esperamos chegar a uma forma de fazer com que tudo caminhe. Prof. Bruno 263 

questionou se alguém tem informe. Câmara de Graduação: O Prof. Fernando informou sobre a reunião na 264 

Câmara que vai acontecer na segunda feira, a Pró-Reitoria de Graduação já divulgou o Calendário de 265 

Planejamento Acadêmico, estará a data em que serão entregues os planos de aula e planos de ensino de 266 

2022. É importante divulgar na Congregação pois após a reunião de segunda feira, os coordenadores de 267 

cursos demandarão dessas comissões e do controle de departamentos e o planejamento da oferta de aulas 268 

para o primeiro semestre de 2022, nesse caso é muito antes que imaginávamos, sendo muito importantes 269 

essas informações porque elas implicam numa outra discussão na EFLCH mais ampla que é como gerar as 270 

questões da Graduação para próximo semestre, o prazo para a Câmara de Graduação ter submetido e 271 

aprovado todos os quadros de aulas já em janeiro de 2022, temos um prazo relativamente curto, para que 272 

possamos pensar e discutir no âmbito de cada departamento, de cada coordenação de curso, como será o 273 

funcionamento do próximo semestre letivo em função do plano de retorno gradual aprovado pelo 274 

Conselho Universitário. É um informe, são atas e prazos que não opinamos sobre eles, são definidos pela 275 

Secretaria Acadêmica Geral e comunicados pela Pró-Reitoria de Graduação, que será ponto de pauta da 276 

próxima reunião da Câmara de Graduação.  Prof. Bruno agradeceu ao Prof. Fernando pelo informe e falou 277 

sobre a Comissão de Retorno, faremos em breve uma reunião, sendo que na última reunião ficou decidido 278 

que precisamos saber se o próximo semestre vai ser presencial ou não, sendo que essa divulgação deverá 279 

ser feita até máximo dezembro, para que os alunos tenham tempo para organizarem suas vidas, detalhes 280 

práticos que precisam ser resolvidos por eles. Informou que essa decisão não cabe ao Diretor Acadêmico, 281 

passando primeiramente pela Comissão de Retorno onde deve ser feita toda essa discussão, eles 282 

consideram muito difícil o próximo semestre, que começa em abril, não ser presencial a não ser que haja 283 

uma reviravolta completa na pandemia, mas enfim pela evolução que estamos acompanhando, todos 284 

estaremos completamente vacinados. Eles têm certa dificuldade nessa comissão, porque os alunos 285 

desapareceram dessas reuniões, precisam apelar para que os estudantes participem dessa comissão, 286 

porque qualquer deliberação tomada por essa comissão, sem a participação dos estudantes, será muito 287 

problemática. Prof. Bruno passou a palavra para a Profa. Sandra que cumprimentou a todos e todas e 288 

informou que tentou um contato com os estudantes há 10 dias, somente um aluno respondeu, estão com 289 

dificuldade em ter contato com os estudantes, então elaboraram um folder que irão compartilhar com os 290 

professores, com o intuito que os professores possam colaborar nessa procura dos alunos, porque eles não 291 

estão nem participando das reuniões da Congregação e também na Comissão de Planejamento de Retorno 292 

não estão participando. Uma aluna ficou de fazer esse contato, mas também sumiu, então tiveram a ideia 293 

do folder que irão divulgar essa semana, para que os estudantes possam entrar em contato os que não 294 

forem dos CA’s e possam começar a participar dessa Comissão, porque sem eles não faz muito sentido as 295 

discussões avançarem. Seria muito importante se pudessem reforçar esse contato com os estudantes, para 296 

que entrem em contato com a Direção Acadêmica, para que possam informar como está o andamento 297 

dessa Comissão e de outras ações que estão sendo feitas, que eles podem e devem participar. Prof. Bruno 298 

agradeceu à Profa. Sandra. Profa. Elaine declarou que os alunos de Pibid estão em greve pois não 299 

receberam a bolsa referente ao mês de setembro. Declarou que há um desprezo pelas atividades de 300 
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pesquisa e de educação realizadas nas Universidades, vários programas foram desmontados, 301 

desmobilizados, o corte imenso no orçamento do CNPq, há várias manifestações públicas neste sentido. 302 

Câmara de Extensão e Cultura: Profa. Carolin informou que a Caec está com site novo. Prof. Bruno 303 

consultou os outros setores e não havendo nenhum outro informe, proclamou encerrada a reunião e 304 

agradeceu a todos. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às onze horas e quinze e um 305 

minutos e eu, Andréia Costa Torres da Mota, lavrei a presente ata. 306 


