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À Comunidade Acadêmica,
O presente Relatório apresenta os resultados do trabalho realizado no terceiro
ano de gestão acadêmica e que são fruto de ação coletiva de todas (as) que
trabalham e estudam no nosso campus.
Organizamos o texto em duas partes,
desdobramentos dessas ações, ao final.
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de

indicação
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Na primeira parte, destacamos as ações envolvidas com o retorno do campus
aos Pimentas, sua unidade de origem. Este era o principal desafio presente
à época da candidatura dessa gestão acadêmica (2013), pairando dúvidas se
seria possível concretizar tal objetivo. No início do ano letivo de 2016, todos os
cursos de graduação e de pós-graduação retornaram ao seu local de origem
nas instalações do novo prédio acadêmico, como conquista coletiva e que
apresenta significado histórico, desde a luta pela construção do prédio até a
inauguração do campus, vencendo a complexa tarefa da mudança e as
resistências quanto a esse retorno.
Em seguida, relatamos as ações complementares realizadas e/ou em
andamento, tais como: i) as gestões políticas junto à Reitoria, MEC e a
Prefeitura Municipal de Guarulhos; ii) o reestabelecimento das relações da
universidade com o entorno/bairro; iii) a Reforma do Prédio Arco (e demais
instalações existentes), já em andamento, que deverão ser concluídas no 2º
semestre deste ano; iv) o reforço nos contratos de serviços, os Planos de
Trabalho dos setores administrativos e a negociação exitosa para entrega
antecipada da Unidade Provisória; v) a realização das primeiras atividades
culturais e acadêmicas promovidas no campus, com destaque para a
implantação do Mural “Graffiteratura”.
A segunda parte objetiva ressaltar as principais ações acadêmicas
desenvolvidas neste período, com destaque para: i) realização do III Colóquio
de Humanidades, intitulado “Olhares para a EFLCH”, que deu início ao
processo de atualização/revisão do Projeto Político-pedagógico do Campus; ii)
as pesquisas que foram iniciadas com os ex-alunos e o estudo técnico sobre os
ingressantes; iii) o apoio institucional às iniciativas dos estudantes, tais como o
MemoRef (Memorial do Refugiado), o Instituto Junior de Pesquisa - Base
Social e a recomposição da representação estudantil nos Conselhos, Câmaras
Técnicas e Comissões do campus.
Este Relatório se soma aos outros dois Relatórios divulgados:
 1º ano de gestão, disponível em:
http://www2.unifesp.br/humanas/rep/direcao/Relatorio1ano_Dire%C3%A
7%C3%A3oEFLCH.pdf

 2º ano de gestão, disponível em:
http://www.unifesp.br/campus/gua/images/direcao/Balanco2anoDirecaoE
FLCH_final5.pdf

Como desdobramentos dessas ações, a parte final deste Relatório informa os
próximos passos necessários para a consolidação do campus, a saber:
(1) a continuidade do estímulo à criação de uma cultura acadêmica e de uma
vida universitária que reforce o pertencimento da comunidade acadêmica com
o bairro e o município de Guarulhos;
(2) a continuidade e a conclusão da revisão/ atualização do Projeto Políticopedagógico do campus, cujas bases estão lançadas por meio dos temas
convergentes resultantes do III Colóquio e;
(3) pela capacidade de diálogo e de unidade da comunidade acadêmica, como
base para a melhoria das relações humanas e a organicidade necessária para
o enfrentamento e a resistência aos tempos difíceis que se configuram para a
universidade pública e para o país.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez
Diretor acadêmico

Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes
Vice-diretora acadêmica

1) O retorno do campus aos Pimentas e a unidade da EFLCH: o
desafio da Construção
Quando nos apresentamos como candidatos à Direção Acadêmica do campus,
o tema emergente era a permanência (ou não) do campus da Unifesp no bairro
dos Pimentas e em Guarulhos, com o debate concentrando-se sobre a
pertinência de uma universidade pública de Ciências Humanas ali instalada e
suas condições de acesso e instalações físicas.
O principal desafio foi a construção do novo prédio, representando o desejo da
maioria da comunidade acadêmica do campus e “Construção” foi o nome da
candidatura dessa gestão no processo de consulta interna. Vencida a etapa da
permanência nos Pimentas e da significativa melhoria das condições de
infraestrutura, sabemos que ainda há muito por ser feito, mas também temos o
que comemorar.

- Breve histórico e significado do Novo Prédio e do retorno ao Pimentas

Inauguração Novo prédio. Foto: Imprensa/ Unifesp

A inauguração deste prédio estabelece, sem dúvida, outro patamar de
infraestrutura e de condições para a realização das atividades de ensino,
pesquisa e extensão no campus. Devemos agradecer, primeiramente, à
Reitoria da Unifesp que viabilizou junto ao MEC os recursos necessários para
esta importante obra, em tempos de cortes orçamentários. Em segundo lugar,
agradecer a todos(as) que trabalharam verdadeiramente pela construção deste
prédio, inclusive as gestões anteriores da Reitoria, direções acadêmica e
administrativa do campus. Não cabe aqui citar nomes pelo pouco espaço e
pelo risco de cometermos injustiças, mas deixamos o incentivo para que esta
breve história institucional possa ser estudada e melhor registrada futuramente.
Há um forte valor simbólico e uma história de luta que envolve o PROCESSO
DE CONSTRUÇÃO do novo prédio, que se inicia com a mobilização da cidade
pela instalação de uma universidade pública no município, até a mobilização
pela permanência e consolidação da universidade no bairro dos Pimentas,
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liderada por estudantes da Unifesp, com apoio dos técnicos e de um grupo de
professores. Como todos sabem, houve um forte movimento em 2012, liderado
por docentes da Unifesp, em defesa da saída da universidade do bairro e da
cidade de Guarulhos.
Sabemos que se trata de um PROCESSO DE CONSTRUÇÃO, que envolve a
superação de paradigmas e de falsas dicotomias, exigindo um tempo político,
institucional e pedagógico mais ampliado. Por si só, a presença da
universidade na periferia não garante a presença da periferia na universidade,
seja na composição da comunidade acadêmica ou como objeto de estudo e de
problematização científica, seja ainda na forma como a universidade pode
resolver os seus problemas, trazendo ou não melhoria para a comunidade
externa ou para as políticas públicas locais. Da mesma forma, o conhecimento
teórico e uma formação acadêmica forte não é suficiente para a resolução
eficaz de problemas no contexto em que estamos inseridos. Também a
conquista do novo prédio e o salto nas condições existentes para o
desenvolvimento das atividades acadêmicas não implica automaticamente no
pertencimento e no envolvimento das pessoas em um projeto acadêmico
diferenciado para uma Escola de Humanidades.
Novamente, temos plena consciência de que estamos em um PROCESSO DE
CONSTRUÇÃO e que o tempo de reflexão na universidade é longo e
cauteloso. Enquanto a idade das principais universidades no mundo é medida
em séculos, o campus Guarulhos é uma criança com menos de 10 anos.
Porém, temos a convicção das potencialidades existentes no campus
Guarulhos. Já há diversas experiências exitosas no campus, reconhecidas por
sua elevada contribuição acadêmica e social (sem dicotomia), que conseguem
articular o local e o universal na produção do conhecimento científico (sem
dicotomia também) e ações de ensino, da pesquisa e da extensão (de forma
integrada). Certamente, tais experiências poderão ser ampliadas quantitativa e
qualitativamente com as novas instalações do campus.
Acreditamos na capacidade das pessoas que aqui trabalham e estudam de
construir uma proposta inovadora, inclusiva e integrada nas suas diferentes
áreas de conhecimento e com seu entorno, sem dicotomias. É esta convicção
que norteia o trabalho diário na direção do campus, que não é pouco e nem
fácil. A história e a cultura política do campus evidenciam esse cenário.
No momento complexo que o país atravessa, com valores democráticos
fundamentais ameaçados, com a repercussão de discursos repletos de ódio e
intolerância, cresce a relevância e o significado da inauguração das novas
instalações da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. De
um lado, nossa responsabilidade na produção e difusão do conhecimento
aumenta significativamente, por outro lado, a história de luta e resistência do
campus Guarulhos pode servir de esperança para os tempos difíceis atuais.

** O texto acima é composto por trechos do discurso proferido na inauguração
do novo prédio pelo Prof. Dr. Daniel Vazquez, em 02/05/2016.
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- Gestões políticas junto à Reitoria, MEC e Pref. Municipal de Guarulhos

Foto: Reunião no Gabinete do Prefeito Sebastião
Almeida, com o Secretário de Ensino Superior, Prof.
Jesualdo Farias e a Reitora Soraya Smaili

Foto: Apresentação da Direção Acadêmica na
Câmara Mun. de Guarulhos

A relação com a Reitoria permitiu a efetivação de recursos financeiros para a
finalização da obra do prédio principal, bem como a previsão de recursos para
as reformas das áreas existentes, mesmo em um contexto adverso como o que
temos vivido no âmbito do governo federal.
As relações com a Prefeitura de Guarulhos continuam, dando forma à parceria
firmada por meio do Acordo de Cooperação Técnica assinado em 23/05/15,
disponível
em
http://www2.unifesp.br/humanas/rep/direcao/20150324TermoCooperacaoUnifespPMG.pdf.
Por iniciativa conjunta com a Reitoria, o Secretário de Ensino Superior, Prof.
Jesualdo Pereira de Farias, a mgf. Reitora Soraya Smaili e as direções
acadêmica e administrativa estiveram em reunião no Gabinete do Prefeito de
Guarulhos, em julho de 2015, visando reforçar o compromisso do município
com o campus. Na ocasião, houve uma visita à obra do novo prédio.
Também ocorreu a realização de uma Audiência Pública na Câmara Municipal
de Guarulhos para destacar a importância da Unifesp para o munícipio e o
Bairro dos Pimentas, as ações de extensão em andamento e as possibilidades
de novas parcerias nas áreas de educação, cultura e artes.
São tratativas em andamento: 1) a organização de cursos lato sensu para
professores da rede municipal (a pedido da Secretaria Municipal de Educação),
2) a efetivação da Casa de Educação e Artes (casa da Rua 7 de Setembro); 3)
o planejamento para a implantação do Centro de Línguas, com possibilidade de
oferta de cursos de inglês, francês, espanhol e português para estudantes e
munícipes. Todas elas são exemplos de ações que estão sendo co-gestadas,
articulando, de forma organizada, as possibilidades acadêmicas da EFLCH e
as necessidades do município, com envolvimento de vários Departamentos.
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- Reestabelecimento das relações com o bairro

Foto de reunião realizada no CEU Pimentas, com moradores do bairro e Cartaz da Exposição
Fotográfica “Pimentas nos Olhos não é Refresco” promovida pelo VISURB

Como preparação do retorno do campus ao Pimentas, foram realizadas
reuniões com lideranças comunitárias e com a população do bairro para que,
conjuntamente, buscássemos melhorias no transporte, iluminação e segurança
no entorno do campus. Também foi encaminhada junto à Prefeitura Municipal
de Guarulhos a solicitação da continuidade da rua Noraldino dos Santos até a
Estrada do Caminho Velho (rua do campus), com a disponibilidade de cessão
de faixa de terreno nos fundos do campus (aprovada pela Congregação), com
prioridade para a instalação de calçada e iluminação pública, melhorando a
qualidade de vida dos moradores.

No último semestre de 2015, antes do retorno do campus, foram reativadas as
aulas de Teatro da Cia do Caminho Velho no CEU/ Pimentas e do Cursinho
Popular Pimentas, que voltou a ter o apoio de bolsas de extensão aos
professores que são alunos da Unifesp. Além disso, em parceria com a União
de Moradores das regiões do Pimentas, Bonsucesso e Presidente Dutra, foi
oferecido o curso de extensão “Direitos Humanos e da Cidadania para
Lideranças Comunitárias”, com aulas aos sábados no CEU Pimentas,
ministradas por professores do campus. Para marcar o início das atividades
acadêmicas de 2016, o espaço expositivo (Aquário) foi aberto com a exposição
fotográfica “Pimentas nos Olhos não é refresco”, organizada pelo VISURB –
Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas.
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- Ações administrativas: fim do aluguel, ampliação dos contratos e Banco
de Talentos dos TAEs

A mudança das instalações do
campus foi uma operação complexa,
iniciada com o mobiliário e depois
com os postos de trabalho. Tivemos
contratempos com a finalização da
obra, o que foi possível superar, a
despeito do atraso no início das aulas.

Contudo, tal esforço permitiu a entrega antecipada e sem multa da unidade
provisória, fruto de negociação exitosa com o proprietário, o que resultou em
uma economia de R$ 1,1 milhão de reais, se comparada com a situação de
entrega do prédio da unidade provisória em agosto/2016. Diante das restrições
orçamentárias impostas pelo governo federal, as dificuldades atuais seriam
muito maiores, caso o ano letivo não tivesse começado no novo prédio.
Com a liberação do aluguel foi possível remanejar recursos para a ampliação
dos contratos de serviços e manutenção do campus, já que a área do campus
ultrapassou o dobro da área antes existente. Além disso, com os cortes na
verba do PNAES (Plano Nacional de Assistência Estudantil), o subsídio do
Restaurante Universitário passou a ser pago com os recursos do orçamento de
custeio do campus.
De forma bastante transparente, a Direção do campus realizou uma Audiência
Pública sobre a situação orçamentária do campus no dia 05/07/2016, com
dados que revelam que o campus possui uma estrutura financeira enxuta e que
não cabem mais cortes. Caso o orçamento para a Unifesp seja liberado, os
serviços no campus não serão comprometidos.
Por fim, destacamos a implantação do
Banco de Talentos dos servidores
técnico-administrativos do campus
Guarulhos,
com
aplicação
de
pesquisa quantitativa para identificar
os Conhecimentos, Habilidades e
Atitudes no ambiente de trabalho
(metodologia CHA).

Gráfico com resultado parcial do levantamento do
Banco de Talentos dos TAEs
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- Mural Graffiteratura: identidade e ação coletiva

Imagens durante a Execução do Mural Graffiteratura que chamou a atenção dos estudantes e servidores do
campus. Fotos: Visurb e Profª Betânia Dantas

A obra de grafite, na forma de um grande painel com 600 m2, denominado
“Graffiteratura”, de autoria dos artistas Beto, Grego e Frenesi, foi a vencedora
do Edital Grafite Arte Mural. A chamada pública teve 10 propostas inscritas,
sendo que 3 delas foram selecionadas por uma Comissão Julgadora formada
por professores, técnicos, alunos, artista da área do Grafite e técnicos das
Secretarias de Educação e Cultura. Houve participação de cerca de 1000
membros da comunidade acadêmica, que escolheram a obra, executada nas
primeiras semanas de atividade no novo prédio acadêmico, atraindo a atenção
de toda comunidade acadêmica. Esta ação foi financiada com recursos obtidos
da Pró- Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, via Edital de Apoio às Ações
de Revitalização dos campi.
O painel “Graffiteratura” buscou articular a linguagem da literatura e do grafite e
foi inspirado no Auto da Barca do Inferno de Gil Vicente e no movimento do
muralismo mexicano. A fonte de inspiração da obra é a literatura interpretada
graficamente pelos artistas, pela feliz aliança com uma perspectiva de
intervenção urbana (o grafite), presenteando a comunidade acadêmica com
uma importante linguagem de expressão e manifestação artística que compõe
e marca, a partir de então, o ambiente visual do campus, podendo motivar e
fomentar outras formas de expressão cultural e artística por parte da
comunidade acadêmica, no sentido de corresponsabilizá-la com o cuidado e o
zelo pelas instalações e o significado do espaço, patrimônio e ambiente
públicos.
Para marcar a finalização do painel, foi realizada uma Aula Pública que tratou
sobre arte urbana e espaço público, a obra de Gil Vicente e a inspiração dos
artistas para a realização do painel, organizada por professores do campus.
Será produzido um documentário sobre a execução da obra e sua contribuição
para a criação de uma identidade visual no campus.
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- Reforma do Prédio Arco e das instalações existentes

Na ordem, fotos da execução da Brinquedoteca, de uma das Salas de Professores e da Reforma do Edifício Anexo.

Antes da mudança para o novo prédio, teve início a 2ª etapa de construção do
campus no Pimentas, com a reforma do Edifício Arco, que abrigará salas de
professores, setores acadêmicos e espaços de pesquisa, e do Edifício Anexo,
onde funcionará o Centro Administrativo, Espaço Expositivo e um novo
auditório.
Além disso, o prédio frontal também será adaptado para sediar os espaços
estudantis e de extensão, assim que o mesmo for entregue ao campus. As
obras serão finalizadas até o final do 2º semestre de 2016.

- Primeiras atividades acadêmicas e culturais no campus em 2016

Cartazes de Divulgação do Ciclo de Debates “Desafios da Democracia” e Fotos da apresentação da Escola de
Samba Tok Final Pimentas e da Colação de Grau da turma de 2015.

No primeiro dia de aula, a Escola de Samba Tok Final Pimentas fez uma
apresentação na entrada do novo prédio, recepcionando calouros e veteranos
de forma festiva. A escola de samba, com sede a menos de 1 quilômetro do
campus, faz parte da rede de entidades comunitárias do bairro que foram
identificadas na preparação do retorno da Unifesp para futuras parcerias em
ações de extensão.
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As atividades da Semana da Calourada de 2016, devido ao calendário
acadêmico do campus, foram ampliadas para os meses de maio e junho e
realizadas no período do entre-aulas, de modo a incentivar a participação de
estudantes calouros e veteranos. Em sua terceira edição, a organização da
Calourada conta com participação de estudantes, sendo coordenada pelo NAE.
Com o propósito de estimular o debate e a reflexão da comunidade acadêmica
sobre esse cenário político nacional, foram realizados eventos e debates por
iniciativa de diferentes docentes e grupos de estudos/pesquisas, com
convidados externos e grande participação de estudantes, docentes e do
público em geral. A Direção Acadêmica apoiou e apoia tais eventos e atribui a
eles potencial formativo da maior importância para os estudantes, cumprindo
significativa função na atual situação política que o país atravessa.
Nos dias 28 e 29/04 foram realizadas as Sessões Solenes de Colação de Grau
dos formandos de 2015. Com a presença de familiares e amigos, a cerimônia
realizada no Teatro Adamastor Pimentas teve um significado bastante especial
para os formandos, que puderam conhecer as novas instalações pelas quais
lutaram durante sua permanência no campus. Ao todo, foram 180 formandos e,
pela primeira vez, a Colação de Grau ocorreu em dois dias.

2) Ações acadêmicas
Em uma terceira frente de atuação, apesar das dificuldades decorrentes dos
cortes orçamentários atuais, da complexidade da mudança do campus e das
consequências da greve estudantil no 1º semestre de 2015, que levou ao
adiamento daquele semestre letivo, obtivemos resultados acadêmicos
importantes, com ações relevantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão:

 Realização do III Colóquio de Humanidades e a revisão/atualização do
Projeto Político-pedagógico do campus

O III Colóquio de Humanidades estimulou a reflexão sobre o Projeto
Pedagógico do Campus e as necessidades manifestadas para sua
revisão/atualização. Houve envolvimento de docentes, técnicos e estudantes
em torno de temas, com apresentações sobre Projetos Pedagógicos de outros
campi da Unifesp e também sobre o histórico e a situação atual do Projeto do
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campus Guarulhos.
Como resultado, foram definidos temas convergentes que deverão balizar os
próximos debates e a preparação do IV Colóquio de Humanidades, a realizarse no segundo semestre deste ano. São eles: i) Percursos formativos com
base na organização das unidades curriculares já ofertadas pelos cursos; ii)
Iniciação à vida acadêmica, com unidade curricular introdutória ou com
programa de acompanhamento dos estudantes); iii) Campus de Humanidades
e a Interdisciplinaridade; iv) Fortalecimento dos grupos de pesquisa como
células de produção de conhecimento e de articulação entre as ações da
graduação e da pós-graduação; v) Realização de ações institucionais de
extensão e de preparação para a incorporação dos 10% dos créditos dos
cursos em Extensão.



Apoio às iniciativas e projetos dos estudantes

Logotipo do instituto Junior de Pesquisas Sociais – Base Social e foto de uma das atividades do MemoRef

No que cabe à Direção do campus, buscou-se apoiar projetos de iniciativa dos
estudantes, tais como o Instituto de Pesquisas Sociais - Base Social, formado
por grupos de alunos e ex-alunos, que já conta com solicitações de realização
de pesquisas por parte de órgãos governamentais e não governamentais.
Formado majoritariamente por estudantes dos cursos de Letras e dirigido à
população de refugiados em Guarulhos, o Memorial do Refugiado (MemoRef)
oferece cursos aos refugiados de diferentes países no período da manhã e da
noite, com apoio da Cáritas Internacional. A primeira edição, implantada em
2015, foi ampliada em 2016 e conta com material pedagógico produzido pelos
estudantes, com apoio de docentes dos cursos de Letras. O MemoRef tem
recebido crescente reconhecimento de instituições e fóruns em âmbito local e
nacional, pela qualidade do trabalho realizado e, sobretudo, pela iniciativa
humanística dos estudantes no enfrentamento propositivo de um tema mundial
que é a condição dos refugiados, tendo em vista a inclusão e a criação de
condições de convívio social digno e respeitoso desses sujeitos na sociedade e
na cultura brasileira.
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Ainda na unidade provisória, a Cia. do Caminho Velho, ação cultural apoiada
pela Direção do campus e pela Reitoria/Proec, realizou em 2015 a I Festa das
Artes, com estímulo às apresentações individuais e coletivas de grupos
culturais do campus. A II Festa das Artes será realizada no 2º semestre. As
ações do grupo estão sendo ampliadas quantitativa e qualitativamente e já
extrapolaram o campus, com atuação cultural nos diferentes campi.
Por iniciativa da Direção Acadêmica, foi realizada em julho uma eleição geral
para diversas vagas ociosas de Representação Discente nas Câmaras
Técnicas, Comissões, Conselhos Departamentais e de Curso, após aprovação
pela Congregação do campus. A iniciativa visa reverter a baixa participação
dos estudantes nos espaços de decisão do campus. Atualmente, a
Congregação do campus possui seis vagas para estudantes, sendo que
apenas uma está ocupada, já que não houve candidatos na última eleição,
realizada em 2015.
Visando apoiar a dinâmica que envolve a vida cotidiana dos estudantes e da
comunidade acadêmica como um todo, a Direção criou as condições para a
existência das Rodas de Terapia Comunitária Integrativa (TCI), como ação
coordenada pelo NAE, visando acolher e desenvolver a escuta coletiva, de
forma sistêmica, por meio da partilha de situações e preocupações coletivas.
As Rodas de TCI ocorrem semanalmente, sem exigência de frequência mínima
de participação.

 Pesquisa com ex-alunos e avaliação dos dados do SISU

Gráficos dos resultados parciais da Pesquisa com Ex-alunos

A qualidade educacional de um campus universitário depende de vários
fatores, entre os quais a inserção no campo profissional e as condições de
permanência dos estudantes. A Direção Acadêmica, com o objetivo de
identificar os percursos e as formas de ingresso no mundo do trabalho dos
estudantes dos cursos e as causas da evasão estudantil, organizou uma
Pesquisa Quantitativa com Ex-Alunos, abrangendo egressos dos cursos da
EFLCH e estudantes evadidos do campus. Os resultados serão divulgados na
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Reunião da Congregação de Agosto/2016, assim como uma análise dos dados
do Sistema Unificado de Ingresso referente ao campus Guarulhos, de modo a
fortalecer o preenchimento das vagas de ingresso no campus nos diferentes
cursos de graduação.

 Finalização da reestruturação dos Projetos Pedagógicos de Curso
com nova forma de ingresso via Área Básica de Ingresso (ABI)
As revisões nos PPCs dos cursos de Ciências Sociais, História, Filosofia e
Letras, apoiada e coordenada pela Pró-reitoria de Graduação (ProGrad),
favorecem a identidade própria para os cursos de Bacharelado e,
especialmente, para as Licenciaturas, facultando ao estudante a escolha de um
dos cursos (podendo reingressar no outro, após o término do primeiro), findo o
período de formação básica da Área Básica de Ingresso - ABI.
Atualmente, temos 16 cursos de graduação, sendo 8 cursos de Licenciatura
(Pedagogia, História, Filosofia,
Ciências Sociais, Letras – Português,
Espanhol, Francês e Inglês) e 8 cursos de Bacharelado (História da Arte,
História, Filosofia, Ciências Sociais, Letras – Português, Espanhol, Francês e
Inglês), o que passou a exigir a existência de coordenações de curso diferentes
(para os cursos de Bacharelado e de Licenciatura).

Desdobramentos das ações em 2016
O desafio do próximo período no campus está em construir ações
fundamentadas em uma agenda acadêmica, uma vez que parte considerável
da infraestrutura do campus está em processo de finalização (mesmo
considerando que o novo prédio acadêmico ainda apresenta necessidade de
adequações para a garantia de condições favoráveis às atividades de ensino,
pesquisa e extensão) tendo hoje condições inequivocamente melhores, se
comparado às instalações que o campus já teve. Nessa perspectiva,
identificamos como prioritárias as seguintes ações:

1) Continuidade do estímulo à criação de uma cultura acadêmica e de vida
universitária
Os eventos e as ações de formação, para além da sala de aula, em muito
contribuem para o repertório formativo dos estudantes, por meio da integração
entre estudantes, docentes, técnico-administrativos e os beneficiários das
ações de extensão universitária.
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O pertencimento local do campus também se faz necessário, num processo de
reterritorialização, considerando que o cenário do bairro se modificou desde a
saída do campus para a unidade provisória e que novos atores se apresentam
nesse território. O diálogo e a integração do campus, por meio de ações
socialmente relevantes e organizadas de extensão universitária – que podem
ser articuladas com órgãos governamentais e não governamentais –
representam possibilidades relevantes de diálogo do campus com o seu
entorno.

2) Continuidade dos trabalhos de revisão/atualização do Projeto Políticopedagógico do campus, a partir dos temas convergentes do III Colóquio
de Humanidades
As ações previstas como preparativas ao IV Colóquio de Humanidades, que
intenciona concentrar as reflexões e os debates sobre o Projeto Pedagógico do
campus visando sua revisão/atualização, vão requerer a participação e o
envolvimento da comunidade acadêmica em torno dos cinco temas que foram
consensuais e que necessitam de amadurecimento e proposições capazes de
ampliar qualitativamente as possibilidades de formação dos estudantes de
graduação e de pós-graduação do campus e de produzir interfaces e interrelações entre os cursos. Os debates no âmbito das representações dos
docentes, estudantes e técnicos administrativos e das instâncias do campus
fortalecerão a perspectiva de um projeto acadêmico desejado pelo campus,
considerando a realidade existente.

3) Capacidade de Diálogo, Unidade e Resistência
Consideramos o diálogo a base para a melhoria das relações humanas e a
pedra basilar de um campus de Humanidades.
Do ponto de vista financeiro, a situação orçamentária da Unifesp apresenta-se
preocupante diante do quadro avassalador de cortes do governo federal. Os
anunciados cortes orçamentários, a supressão de Ministérios e demais órgãos
do governo federal já incidem de forma negativa nos destinos da universidade
pública e do campus, em particular. De outro lado, o campus Guarulhos já
atravessou períodos de muita complexidade e temos a convicção de que a
comunidade acadêmica saberá se organizar para promover o debate
qualificado da situação e buscar alternativas para que a qualidade acadêmica
do campus não seja prejudicada por esse cenário político brasileiro.
Garantidas as condições de infraestrutura, o campus precisará de unidade e de
grande capacidade propositiva para o enfrentamento dos tempos difíceis que
se configuram para a universidade pública e para o país.
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Considerações Finais
Neste Relatório, buscamos registrar os resultados do trabalho da Direção
Acadêmica no período de junho de 2015 a junho de 2016. A EFLCH tem ainda
um caminho a ser feito para sua consolidação, que transcende a infraestrutura.
A participação, o envolvimento e o compromisso da comunidade acadêmica
são partes fundamentais para esta consolidação.
Aproveitamos para agradecer novamente o apoio da Reitoria e reafirmar que
estes resultados são frutos do envolvimento de muitas pessoas e, para não
cometer alguma injustiça, optamos por não citar nenhum nome no conteúdo
deste relatório. Contudo, enquanto Direção Acadêmica, não podemos deixar de
agradecer às pessoas que, por nossa indicação, aceitaram assumir funções na
gestão do campus e compartilharam conosco este 3º ano de trabalho. São
elas: Janete Marques (Diretora Administrativa); Alessandra Fernandes
(Secretária da Direção Acadêmica); Prof. Dr. Carlos Bello (assessor da Direção
Acadêmica); Profª. Drª. Marieta Penna (Chefe da Secretaria Acadêmica) e
Claudete Gomes (Estagiária da Direção Acadêmica), além de todos(as) que
nos manifestaram apoio em diversos momentos, sendo impossível citar
nominalmente a todos(as).
Por fim, agradecemos, antecipadamente, as críticas e as reflexões propositivas
ao Relatório.
Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez - Diretor acadêmico
Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes - Vice-diretora acadêmica
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