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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 8 DE NOVEMBRO DE 2018. Aos oito
dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, foi realizada a primeira chamada às 9h e
como não havia quórum, optou-se por aguardar mais trinta minutos e iniciar em segunda chamada a
reunião ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, campus
Guarulhos, da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª
Magali Aparecida Silvestre. Presentes: Profª Drª Flávia Galli Tasch (representante docente), José
Geraldo Costa Grillo (representante docente), Márcio Ribeiro dos Santos (representante dos
técnicos), Érick de Lima Correia (discente do curso de História), Rafael Briganti Duro (discente do
curso de Letras), Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre (Diretora Acadêmica), Prof. Dr. Ivo da
Silva Júnior (Chefe do Departamento de Filosofia), Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho
(Chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. Jorge Luiz Barcelos da Silva (Vice-Chefe do
Departamento de Educação), Prof. Dr. Ivan Rodrigues Martins (Chefe do Departamento de Letras),
Prof. Dr. Jaime Rodrigues (Chefe do Departamento de História), Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e
Silva (Chefe do Departamento de Ciências Sociais), Profa. Dra. Indaiá de Santana Bassani
(Coordenadora da Câmara de Graduação), Prof. Dr. Fernando Atique (Coordenador da Câmara da
Pós-Graduação). Ausências Justificadas: Caio Batista da Silva, Marcos Kochleitner e Lídia
Gonçalves Martins (representantes dos técnicos) em período de férias; Bianca Alves de Siqueira
(discente do curso de História), Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento
de História da Arte). Informes da Direção Acadêmica: Profa. Magali informou aos membros da
Congregação decisão tomada pela Reitoria a respeito da disponibilização de vaga do Prof. André.
Trata-se de uma vaga designada ao departamento que retornará para a Reitoria por ocasião de
exoneração e ou aposentadoria do servidor. A proposta ainda será apreciada pelo Conselho do
Departamento de Letras que deverá ser esclarecido que não se trata de mais uma vaga para o
departamento, no cômputo geral de vagas do campus. Informou, na sequência, sobre a abertura de
processo eleitoral para representação discente nos Conselhos Centrais, Conselhos de Campus,
Congregações, entre outros. Explicou que o regulamento das eleições, enviado anexo à pauta dessa
reunião, seria submetido à aprovação no próximo CONSU, dia 14 de novembro, mas que sua
divulgação já teve início com o objetivo de os estudantes tomarem ciência do processo eleitoral.
Assinalou que se trata de eleições centradas em vagas abertas a serem ocupadas pelos estudantes.
Ressaltou o tempo exíguo para a realização das eleições - 15 a 25 de novembro – e que se dará em
meio a um feriado. Informou, também, que agendou uma reunião com os representantes discentes,
após a Congregação de hoje, para verificar qual a melhor forma de divulgação do processo e que,
particularmente, tem defendido que é fundamental os estudantes ocuparem estes espaços
institucionais para compreenderem melhor a instituição e, mais do que nunca, preservá-la. Profa.
Magali deixou registrado que a Direção Acadêmica está novamente com problemas de secretaria,
pois a servidora que ocupa essa função, atualmente, encontra-se afastada por problemas de saúde e
que, por este motivo, Prof. Janes, vice-diretor, está secretariando a reunião. Ressaltou que não tem
perspectiva de resolução desse problema que já se arrasta por dois anos. Explicou que o campus
possui doze (12) técnicos concursados para o cargo de secretário executivo, mas que não é possível
remanejá-los sem causar problemas de outra ordem nos setores em que estão lotados. Finalizou
afirmando que outras providências serão tomadas reconhecendo que não dá mais para sustentar essa
situação precária. Representação da Câmara Graduação: Profa. Indaiá iniciou sua fala afirmando
que o informe se tratava de uma boa notícia sobre os cursos de graduação que fizeram o ENADE no
final do ano passado. Informou que dezesseis (16) cursos fizeram a prova do Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes – ENADE e que havia um resultado em 2014, mas que os cursos foram
avaliados novamente pelo período de 2015, 2016 e 2017. Desses onze (11) cursos, oito (8)
aumentaram um ponto no conceito, que vai de 1 a 5, três (3) mantiveram a mesma nota e dentre os
onze (11) três (3) obtiveram o conceito máximo, cinco (5): Letras Português Licenciatura; Letras
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Português Espanhol e Pedagogia. Profa. Indaiá manifestou seu agradecimento publicamente às
coordenações que fizeram um trabalho junto aos estudantes para que conhecessem o formato
específico da prova, não para prepará-los, mas para que soubessem do que se tratava e, junto à PróReitoria de Graduação, com a seleção dos concluintes que fariam a prova, o que para ela deu
resultado. Finalizou reafirmando que é uma excelente notícia para o campus, em meio a tantas más
notícias, que demonstra que os cursos vêm se consolidando, por isso julgou importante compartilhar
com os membros da Congregação. Profa Magali reafirmou se tratar de uma excelente notícia, que o
ENADE é um exame bastante complexo e que mesmo que quiséssemos preparar os estudantes não
daríamos conta. Na verdade, trata-se de resultado de um amplo processo ocorrido durante os quatro
anos de curso, do empenho dos próprios estudantes em levarem com afinco o curso, dos professores
e de toda a estrutura institucional, as coordenações e as chefias de departamento. Ressaltou tratar-se
de uma boa notícia e manifestou parabéns a todos. Representação da Câmara de Pós-Graduação
e Pesquisa: Prof. Fernando Atique mencionou a reestruturação da Pró-Reitora de Pós-Graduação e
Pesquisa da Unifesp ocorrida nos últimos meses. Apresentou o nome da Pró-Reitora de PósGraduação e Pesquisa, Profa. Dra. Lia Rita Azeredo Bittencourt, médica formada no Espírito Santo,
professora da casa há mais de vinte anos, trabalha no Departamento de Psicobiologia e é também
pesquisadora do Instituto do Sono. Afirmou que é uma pessoa que tem sido muito receptiva. Para o
cargo de Pró-Reitora Adjunta foi convidada a Profa. Dra. Karen Spadari Ferreira, antiga
coordenadora da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa de Diadema; é uma jovem doutora que está
na universidade há dez anos; tem uma trajetória de pesquisa muito séria e tem sido uma boa
colaboradora no Conselho de Câmaras dos campi, demonstrando-se muito ativa. Para a
Coordenação de Integração Acadêmica foi convidada a Profa. Dra. Andrea Slemian, do
Departamento de História, que foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História. A
Coordenação de Pós-Graduação, que cuida de fomento, bolsas e auxílios específicos para docentes,
ficou a cargo da Profa. Dra. Débora Cristina Hipólide, que foi vice-coordenadora da Câmara de
Pós-Graduação e Pesquisa da EPM, Escola Paulista de Medicina; uma pessoa também muito fácil
de se tratar e que tem demonstrado interesse. Para a Coordenação de Pesquisa foi convidado um
professor do Departamento de Fisiologia que afirmou que manteria a política anterior elaborada
pelo Prof. Dr. Paulo Schor que o precedeu e a única coordenação que ainda está aberta é a de
Programas e Projetos Internacionais ocupada pelo Prof. Dr. Daniel Carvalho, que realizou um
trabalho muito importante, inclusive para atender ao Edital tal CAPES Print e outros editais. Ele
não aceitou a continuidade e ainda não há ninguém para substituí-lo. Prof. Fernando Atique afirmou
que estas informações são importantes para o campus e aproveitou para divulgar que no próximo
dia 27 a equipe da Pró-Reitoria de Pós virá ao campus com o objetivo de explanar a avaliação que
foi realizada pela equipe anterior dos Programas de Pós-Graduação da EFLCH e criar uma cultura
de avaliação interna. Informou que essa reunião acontecerá no dia 27 de novembro, terça, às 15h e
propôs que todos os professores credenciados nos programas de pós estejam presentes e se não
estiverem para justificar a presença aos coordenadores. A equipe está fazendo isso em todas as
Escolas. Já fizeram reuniões na EPM e em Diadema, agora em Guarulhos, depois em São José dos
Campos, no dia 28. Por esse motivo ressalta ser importante que coordenadores estejam presentes e
que se não puderem estar que mandem os vices. Prof. Atique pede encarecidamente que tenhamos
esse compromisso. Sugere que os coordenadores recebam as justificativas daqueles docentes
credenciados que por ventura não poderão participar, ressaltando ser necessário fazer uma
justificativa. Informou que também é importante que participem pesquisadores mestrandos e
doutorandos. Explicou, que o que vai ser apresentado era uma proposta da equipe que deixou a próreitoria e que a nova equipe que, possivelmente, acompanhará essa visita fará algum ajuste, mas o
que decorrerá disso não foi revelado, por esse motivo é importante nossa participação. Informou
que a Profa. Magali já confirmou presença, a professor Lia, Pró-Reitora, virá e quem conduzirá a
reunião será a antiga Coordenadora de Integração Acadêmica, Profa. Dra. Ana Nemi e que a nova
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coordenadora, Profa. Dra. Andreia Slemian, possivelmente irá acompanhar. Finaliza, afirmando que
o ambiente está muito bom, a recepção aos coordenadores de câmaras e as dinâmicas que a equipe
tem colocado têm sido muito vantajosas, então é muito importante o grupo de docentes
pesquisadores estarem presentes. Prof. Jaime (Chefe do Departamento de História) mencionou o
Edital Santander Mundi de mobilidade para estudantes de pós-graduação divulgado entre setembro
e outubro e que contemplou estudantes desse campus da área de humanas. Relatou que, embora
uma aluna da Escola, pertencente ao Departamento de História, tenha sido contemplada com uma
bolsa de um semestre, em uma universidade portuguesa, que aparecia listada entre as universidades
possíveis de se fazer o intercâmbio, foi surpreendida com a informação de que a universidade não
havia firmado nenhum convênio com a Unifesp e que, portanto, a pós-graduanda não poderia ser
matriculada. Além disso relatou que a Secretaria de Relações Internacionais pressionou para que a
universidade escolhida fosse a de Santiago de Compostela, mas que não tinham nenhum interesse
que fosse assim já que o edital listava uma série de outras universidades. Para além dessas
confusões assinalou uma forte falta de apoio da Secretaria de Relações Internacionais em fazer a
mediação entre a estudante e a universidade que ela havia escolhido. Alegou que tomou
conhecimento que a partir do ano que vem este edital continuará a existir, mas será destinado
exclusivamente aos estudantes do campus São Paulo. Concluiu afirmando que gostaria que a
Direção Acadêmica ficasse atenta aos editais, para que nos próximos anos seja permitido aos
contemplados sua efetivação e que os estudantes de pós-graduação também acompanhassem esse
processo na medida em que é uma possibilidade bastante interessante poder ficar um semestre em
uma universidade estrangeira, durante a pós-graduação. Afirmou que se a EFLCH tiver a porta
fechada para isso, mais uma vez estaremos sendo preteridos em algo que é nosso direito. Por
enquanto a aluna foi contemplada, mas pela universidade escolhida não foi possível realizar a
matrícula e que ainda estão vendo como resolver isso. Profa. Magali relatou que houve um
problema muito semelhante e que acha importante colocar nessa reunião, relacionado ao Edital do
Programa de Bolsa Ibero-Brasileiras Santander, que em anos anteriores foi disponibilizado para
todos os cursos e este ano foi aberto somente para estudantes do curso de medicina. Esse fato foi
relatado no CONSU pelos estudantes, ocasião em que reivindicaram mais informação. Uma
professora da Secretaria de Relações Internacionais explicou que essa escolha tinha sido uma
exigência da instituição. Prof. Jaime explicou que no Edital Santander Mundi, ocorre o contrário, o
Santander concede a verba e quem faz o edital e os seus termos é a instituição. Profa. Magali
afirmou que não só temos que ficar atentos, mas também conversar com a Secretaria de Relações
Internacionais, conversar com professor Bruno Comparato, nosso representante na Secretaria para
se antecipar a previsão para o ano que vem. Prof. Jaime afirma que a informação da Profa. Magali
reforça o espírito do informe anterior de que é importante ter a representação estudantil, por mais
que se discuta os limites da democracia representativa, esse não é o limite, esse é um lugar que
precisa ser ocupado e se os estudantes daqui não estiverem presentes, porque nem tudo a gente
consegue ter informação, poderemos ser atropelados novamente, como esta universidade faz de
forma costumeira com este campus. Na sequência Profa. Magali anunciou que havia quórum, mas
que tinha um outro informe a ser dado. Informou que Prof. Dr. Murched Omar Taha, Pró-Reitor de
Gestão com Pessoas, estaria no campus amanhã para conversar com os servidores técnicos
administrativos a respeito da Instrução Normativa no. 02. Explica que a normativa readequa as
normas em relação à marcação do ponto, a existência de abono ou não e que vai exigir uma
reorganização do campus em relação à jornada de 30h. Relatou que houve discussão entre os
diretores administrativos e os diretores acadêmicos com o professor Murched e outra discussão
ocorreu no próprio Conselho de Gestão com Pessoas e que Prof. Murched passará em cada campus
para discutir as mudanças com os servidores. Informou que os servidores da EFLCH estão se
organizando, por setores, elencando todas as atividades para poderem defender e ratificar a
importância da jornada de 30 horas e a sua legalidade ou não. Explicou que alguns setores terão que
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ser desflexibilizados mudando a jornada de trabalho dos servidores técnicos para 40 horas e que a
Direção Acadêmica está encaminhando essa discussão juntamente com a Direção Administrativa
para que essa passagem seja mais tranquila e para que todas essas questões sejam resolvidas com
tranquilidade, principalmente em relação à desflexibilização. Concluiu afirmando que a reunião
com o Prof. Murched será na sala da Congregação, às 10h30 e que, inclusive, solicitou à Chefe de
Divisão de Recursos Humanos, Eliane Lino, que estendesse o convite aos chefes de departamento e
aos coordenadores de pós-graduação pelo acesso direto dessas chefias aos secretários do Apoio
Docente e às secretarias da pós-graduação. Ressaltou que se houvesse interesse por parte das
chefias seria bastante importante a participação. Findo os informes Profa. Magali, antes de iniciar a
discussão sobre o primeiro ponto de pauta submeteu à aprovação do colegiado a inclusão de dois
pontos de pauta, por julgá-los importantes e alegando ter recebido-os após o prazo. O primeiro deles
trata sobre a indicação da Câmara de Extensão e Cultura de duas professoras para a sua
Coordenação; o segundo trata sobre a substituição da Profa. Dra. Tatiana Landini, representante da
Câmara de Pós-Graduação, membro suplente na composição da Comissão de Avaliação de Estágio
Probatório (CAEP) pela professora Alessandra El Far. Procedeu-se a votação pela inclusão dos dois
pontos que foi aprovada por unanimidade. Os pontos foram incluídos como 2 e 3. 1) Homologação
do resultado da eleição para Chefe e Vice-Chefe do Departamento de Educação: Prof. Dr.
João do Prado Ferraz de Carvalho (chefe) e Prof. Dr. Jorge Luiz Barcellos da Silva (vice):
aprovado por unanimidade. Após votação os professores se apresentaram à Congregação. 2)
Substituição da Professora Tatiana Landini, pela professora Alessandra El Far na Comissão
de Avaliação de Estágio Probatório (CAEP) como representantes da Câmara de PósGraduação: aprovado por unanimidade. 3) Aprovação da indicação, pela Câmara de Extensão e
Cultura, da Profa. Dra. Maria Cecília Sanches (Departamento de Educação) como
coordenadora e da Profa. Dra. Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (Departamento de
Letras) como vice-coordenadora da Câmara de Extensão e Cultura: aprovado por
unanimidade. Profa. Magali saudou a aprovação relembrando que a Câmara ficou sem coordenação
por um longo tempo. 4) Aprovação das atas das reuniões de Congregação dos meses de
setembro e outubro: a ata de outubro será submetida à aprovação na próxima reunião de
Congregação. Prof.ª Drª. Flávia Galli Tatsch solicitou correção, na ata de setembro, do nome do
Departamento de História da Arte, linha 08. Prof. Fernando Atique solicitou, no mesmo documento,
supressão do nome do Prof. Dr. Jaime Rodrigues, Chefe de Departamento de História, da lista de
presentes, pois ele foi substituído, por estar em período de férias, pelo Prof. Dr. Denilson Botelho
de Deus, vice-chefe do Departamento de História, linha 09. A ata do mês de setembro, com a
incorporação das duas retificações, foi aprovada com uma abstenção. 5) Homologação do ad
referendum da indicação da Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz como membro titular da
Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão (CEFIAI) pelo Conselho
do Departamento de Letras: Profa. Magali esclareceu que em Congregação passada votou-se a
indicação de novo suplente do Departamento de Letras na CEFIAI, mas não a indicação de que a
Professora Fernanda Miranda Cruz, deixaria de ser suplente e assumiria a representação como
membro titular. Após este esclarecimento o ad referendum foi aprovado por unanimidade. 6)
Aprovação de indicação, pela Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, para composição do
Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) conforme deliberação da Congregação do mês de
outubro: Profa. Dr. Daniela Finco pelo Programa de Pós-Graduação em Educação e Profa.
Dra. Patrícia Teixeira Santos pelo Programa de Pós-Graduação em História e Ensino de
História: aprovado por unanimidade. 7) Aprovação da indicação da Profa. Drª. Érica Aparecida
Garruti de Lourenço para a coordenação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão (NAI) e da
Profa. Dra. Sueli Salles Fidalgo como vice-coordenadora: aprovado por unanimidade. 8)
Aprovação da indicação do Departamento de Ciências Sociais da Profa. Dra. Débora Cristina
Goulart como membro suplente na Comissão Própria de Avaliação da EFLCH (CPA):
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aprovado por unanimidade. 9) Aprovação da relação de pontos, proposta pelo Departamento de
História da Arte, para realização de Concurso de Livre Docência de acordo com normas
regimentais e cronograma de Livre Docência 2018-2019 da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa da Unifesp: Profa. Magali destacou que a apresentação desse ponto de pauta, pelo
Departamento de História da Arte, honra o compromisso assumido pelo departamento em 2018,
junto a esse colegiado, em abrir concurso de Livre Docência no ano de 2019. Apresentou a lista dos
vinte pontos para o concurso de Livre Docência 2019: 1. Arte, cultura e sociedade; 2. Arte,
historiografia e crítica de arte; 3. Transferências e circulações nas artes; 4. Coleções, arquivos e
instituições artísticas; 5. Arte e narrativas; 6. O local e o global nas artes; 7. Cultura e memória; 8.
Arte, teoria e produção textual; 9. Arte e política; 10. Arte, identidade e alteridade; 11. Políticas
públicas e sistema das artes; 12. Arte e gênero; 13. O corpo nas artes; 14. Arte e educação; 15. Arte
e cidade; 16. Imagem, suporte e materialidade; 17. Linguagens e novas mídias; 18. Artes visuais e
outras linguagens; 19. Modos de exibição e apresentação da arte; 20. Novos métodos e abordagens
no estudo de objetos e imagens. A lista dos vinte pontos foi aprovada por unanimidade. Após a
votação, Profa. Magali mencionou que o prazo para apresentação dos pontos para a Câmara de PósGraduação e Pesquisa da EFLCH estava bastante apertado e se comprometeu a enviá-los logo após
a reunião podendo assim ser recebido o quanto antes na Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa.
10) Aprovação de indicação de docentes e discentes que se destacaram em seus projetos de
pesquisa a serem homenageados no Conselho Universitário (CONSU) no dia 14 de novembro.
As categorias aos homenageados são: a) Pesquisadores Experientes; b) Jovens pesquisadores
da categoria Docente; c) Jovens pesquisadores da categoria discente. Profa. Magali relembrou
que no ano anterior foi indicada para receber as homenagens do CONSU a doutora Sandra Regina
Benato que recebeu o Prêmio Ibn Arabi Tarjumán Novel pela tese “O Despertar do Lótus: Terceira
coisa e vivência de si em IBN ARABI”, orientada pelo Prof. Jamil Ibrahim Iskandar, do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia. Explicou que a consulta realizada pela Reitoria, com um curto espaço
de tempo para resposta, não permitiu que a indicação fosse aprovada em Congregação. Nesse ano, a
consulta pela Chefia de Gabinete realizada com certa antecedência permitiu que a Direção
Acadêmica solicitasse as indicações à Câmara de Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa.
Acrescentou que um grupo de docentes solicitou que o nome do Prof. Dr. Edson Luís de Almeida
Teles também fosse indicado. Sugeriu que para o próximo ano a Congregação listasse critérios para
que as indicações fossem realizadas com algum parâmetro. Profa. Indaiá explicou que a Câmara de
Graduação chamou todos os coordenadores e eles levantaram junto a seus colegiados os nomes dos
homenageados levando em consideração a análise da trajetória do aluno como a participação em
eventos, o CR (Coeficiente de Rendimento), se receberam bolsa ou não, chegando a dois nomes:
Gustavo Guilherme da Silva, do curso de Letras e Daniela Chahin Barauna, do curso de História da
Arte. Prof. Fernando Atique também relatou como a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa indicou
os pós-graduandos e pesquisadores. Antes da submissão da aprovação dos indicados, Profa. Magali
solicitou que fosse registrado em ata que a doutora Sandra Regina Benato, que compunha a lista,
seria retirada porque ela já havia sido indicada no ano anterior. A professora citou nominalmente os
indicados à homenagem no CONSU, por categoria: a) Pesquisadores Experientes: Profa. Dra.
Olgária Chain Feres Matos, Prof. Dr. Jens Michael Baumgarten e Prof. Dr. Edson Luís de Almeida
Teles; b) Jovens pesquisadores da categoria docente: Prof. Dr. Juvenal Savian Filho e Profa. Dra.
Manoela Rossinetti Rufinoni; c) Jovens pesquisadores da categoria discente: Dr. Gustavo Fujiwara,
Karina Oliveira Morais dos Santos, Luciara Ribeiro, Natalia Vianna e dois graduandos: Gustavo
Guilherme da Silva e Daniela Chahin Barauna. Os nomes indicados foram aprovados por
unanimidade. 11) Aprovação de proposta para EFLCH sediar o 39º. Encontro Nacional de
Pedagogia (ENEPe) no período de recesso do mês de julho de 2019. A convite da Presidência da
Congregação, estiveram presentes para apresentação da proposta os estudantes Pedro (Pedagogia da
EFLCH e representante da executiva nacional dos estudantes de Pedagogia), Tainá (Universidade
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Federal de Pernambuco, também representante da executiva nacional dos estudantes de Pedagogia),
Raí (estudante do oitavo termo do curso de Licenciatura em Ciências Sociais), Enzo (estudante do
quarto período do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Minas Gerais, representante da
comitiva mineira dos estudantes de Pedagogia e representante da executiva nacional dos estudantes
de Pedagogia), Gustavo (representante da executiva paulista do encontro de Pedagogia e também
representante da executiva nacional dos estudantes de Pedagogia), André (discente da Universidade
Federal do Ceará, quinto semestre), além de William, morador do bairro dos Pimentas, convidado a
participar para declarar a importância desse encontro para a comunidade externa. Os estudantes
explicaram que o tema do evento será “80 anos de Pedagogia no Brasil, história e desafio para a
formação de Educadores”, data a ser comemorada em 2019, e que o encontro é organizado pela
Executiva Nacional anualmente. Ressaltaram que o evento é um espaço para debates políticos e
científicos em defesa da educação pública, gratuita e a serviço do povo. A proposta é que o
encontro ocorra entre os dias 22 a 26 de julho de 2019, período coincidente com as férias estudantis
e que seja realizado no Campus Guarulhos da Unifesp. Os estudantes explicaram que as datas e o
local foram aprovadas na plenária do 38º Encontro Nacional ocorrido, esse ano, na Universidade
Federal de Alagoas. A aprovação do local deu-se, também, pelo fato de que há seis anos não havia
esse tipo de encontro na região sudeste do país. Os representantes apresentaram os objetivos gerais
e específicos do ENEPe, mencionaram parcerias com outras universidades públicas e particulares
de São Paulo e como será a organização das questões de credenciamento, de infraestrutura (uso do
RU, chuveiros, alojamentos para universitários, espaços para debates, uso de salas para creche e
espaços para atividades culturais) e de segurança, sobretudo devido ao momento político no país. O
orçamento está estimado em R$ 43.260,50, valor a ser arrecadado por meio das inscrições. Os
representantes concluíram a exposição mostrando algumas imagens do encontro na UFAL. Profa.
Magali fez uma ressalva sobre o Restaurante Universitário (RU) explicando que ainda não foi
acordado o preço ou possibilidade de uso, mas que a exemplo da CONAE que ocorreu no campus
existe essa chance. Os estudantes relataram que outra alternativa, quanto à alimentação caso o RU
não feche acordo, seria acionar a comunidade com o consumo de marmitex. O aluno Willian
descreveu suas experiências anteriores em outros ENEPes e evidenciou que, na região, seria muito
enriquecedor devido à troca que ocorreria entre moradores, a comunidade acadêmica e seus
espaços, ressaltando, também, a importância do pedagogo perante essa integração para a sua
valorização profissional e atuação prática. Prof. João questionou sobre a possibilidade de não
conseguirem o número de chuveiros adequados e outras eventualidades. O aluno Raí concordou que
essa é uma situação que pode acontecer e citou exemplo de outro evento em que foi conseguida
parte da logística por meio de apoio político e alegou ter se surpreendido com o alto nível de
organização dos próprios estudantes. Relatou que em uma reunião da comitiva regional foi feito um
debate profundo sobre a questão política que vive o país e os ataques contra as universidades
públicas o que o fez entender a importância de preservar a Universidade. Mencionou também que a
PRAE apoia o evento na ELCH e que a única condição seria a Congregação apoiar esse encontro,
aprovando sua realização. O estudante, ainda, sugeriu convidar os docentes a participarem do
evento. Prof. Jaime declarou apoio ao encontro e Profa. Magali mencionou a importância política
do encontro e demonstrou apenas algumas preocupações: com a segurança sugerindo que a entrada
e saída dos congressistas se desse por meio de identificação e que os vigias receberiam orientações
sobre este controle; com a instalação dos chuveiros, pois diferente das outras instituições, todos os
prédios da EFLCH estão prontos e novos e não haveria como justificar quebrar uma parede para
instalar um chuveiro; com o auxílio da PRAE mencionado pelos estudantes, pois teria que ser
utilizado por intermédio da FAP, o que não é uma questão tão simples quanto parece. Reforçou que
havia de ficar registrado que não há como fazer nenhuma reforma no campus, e que talvez a
instalação de containers para os chuveiros seria uma possibilidade. Ressaltou, também, que deve
haver responsabilidade dos organizadores, pois o nome da Unifesp é que estará em jogo e que os
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problemas que poderão ocorrer terão que ser resolvidos da melhor maneira possível. A estudante
Tainá mencionou o respaldo de experiências anteriores e de algumas questões colocadas como
problemas, tais como refeições, banheiros, entre outras e disse que terão mais de seis meses para a
organização e solução dessas questões e que as inscrições deverão ocorrer com antecedência para
fechar o quanto antes a quantidade de participantes. Prof. Ivan sugeriu pensar em um tipo de
credenciamento especial para professores e estudantes da comunidade que queiram participar dos
debates e discussões. Prof. Jorge questionou sobre a creche e a questão de crianças junto ao evento
e a estudante Tainá defendeu a creche devido à participação das mulheres e alegou que serão os
estudantes que se organizarão e desenvolverão atividades com as crianças e ao terminarem os
debates e as palestras, os pais se responsabilizarão por seus filhos. Profa. Magali apresentou uma
proposta de redação para proceder a votação para que não houvesse nenhum problema futuro:
aprovar que a EFLCH sedie o 39º. Encontro Nacional de Pedagogia (ENEPe), entre os dias 22 a 26
de julho de 2019, período de recesso acadêmico. Por medidas de segurança recomendou-se que seja
realizado rigoroso controle de acesso dos congressistas ao campus; não será realizada qualquer obra
para instalação de chuveiros. Procedeu-se a votação e com quatorze (14) votos favoráveis, aprovouse a proposta por unanimidade. Profa. Magali explicou que a partir desse resultado emitirá
declaração oficial da aprovação que será enviada à Executiva Nacional e solicitou que, em breve,
ocorram as reuniões de organização. 12) Aprovação de indicação, pelas Câmaras de
Graduação, Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa e Câmara de Extensão e Cultura, de
representantes docentes para a Comissão Local da EFLCH que participará do processo de
análise do plano de trabalho para contratação de professor visitante (de acordo com
Resolução CONSU 155/2018 e deliberação da Congregação Extraordinária ocorrida em 25 de
outubro de 2018). Profa. Magali relembrou que em reunião extraordinária da Congregação,
ocorrida em 25 de outubro, ficou estabelecido o fluxo a ser adotado pela EFLCH para contratação
de professores visitantes tendo por base a Resolução CONSU 155/2018 e que, portanto, seria
necessário instituir uma Comissão Local da EFLCH para contratação de professor visitante cuja
função seria receber os planos de trabalho dos oito programas de Pós-Graduação interessados,
apreciá-los e encaminhá-los à Congregação para aprovação, que por sua vez encaminharia à Câmara
de Pós-Graduação e Pesquisa que, na sequência, encaminharia à Pró Reitoria de Pós-Graduação e
Pesquisa. Relembrou, também, que naquela Congregação foi aprovada a composição da Comissão
Local. Após esses esclarecimentos foi apresentada a lista de indicações pelas respectivas Câmaras:
Câmara de Graduação: primeiro membro titular: Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro; segundo
membro titular: Prof. Dr. André Medina Carone; membro suplente: Profa. Dra. Marina Soler Jorge.
Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: primeiro membro titular: Prof. Dr. Fernando Atique;
segundo membro titular: Prof. Dr. Luiz Carlos Novaes; membro suplente: Profa. Dra. Alessandra
El-Far. Câmara de Extensão e Cultura: primeiro membro titular: Profa. Dra. Rosângela Aparecida
Dantas de Oliveira; segundo membro titular: Prof. Dr. Edson Luís de Almeida Teles; membro
suplente: a ser indicado. Procedeu-se a votação e o conjunto de indicações foi aprovado por
unanimidade. Profa. Magali explicou que a Direção Acadêmica emitirá Portaria de nomeação e a
partir dela acionará os membros indicados para darem início aos trabalhos de contratação. 13)
Deliberação sobre alocação de duas vagas remanescentes, do total de dez, de professores
visitantes a serem contratados na EFLCH. Profa. Magali abriu o ponto para discussão quanto à
distribuição das duas vagas restantes de professores visitantes de um total de dez. Após ampla
discussão foram elencadas algumas propostas: a) que as duas vagas fossem designadas ao
Programas de Pós-Graduação com nota 3 (Programa de Pós-Graduação em Letras e em História); b)
uma vaga para composição de um núcleo de estudos sobre evasão e permanência estudantil somada
a uma vaga com intuito de estudar as licenciaturas; c) uma vaga para a Direção Acadêmica e a outra
redistribuída ao Departamento de Filosofia ou à Câmara de Extensão e Cultura; d) que essas
propostas voltem aos Conselhos dos Departamentos e sejam melhor discutidas, para serem
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reavaliadas e submetidas à aprovação na Congregação de dezembro. Dada a diversificação de
propostas procedeu-se a votação da seguinte forma: Proposta 1 - deixar esse ponto de pauta para
decisão na próxima Congregação; Proposta 2 - realizar a distribuição das duas (2) vagas ainda nessa
reunião. A proposta 1 recebeu cinco (5) votos; a proposta 2, recebeu dois (2) votos, que foram
somados à cinco (5) abstenções. Tendo vencido a primeira proposta Profa. Magali solicitou aos
Chefes de Departamento presentes que levassem para os respectivos Conselhos as diversas
indicações de distribuição das duas vagas e assegurou que esse ponto seria incluído na pauta da
Congregação de dezembro. 14) Aprovação do Relatório Final do IV Congresso Acadêmico e V
Colóquio de Humanidades 2018 elaborado pela Comissão Local de Organização: Profa.
Magali explicou que o relatório foi apresentado à Congregação com bastante atraso, porém sua
apresentação e aprovação consolidará uma experiência bastante enriquecedora para todos os
integrantes da comissão local, principalmente pelo trabalho coletivo ocorrido entre as subcomissões
que cuidaram de toda a organização do evento. Destacou que essa experiência servirá de base para a
organização do V Congresso Acadêmico e VI Colóquio de Humanidades a ocorrer em 2019. O
Relatório foi aprovado por unanimidade e seguirá anexo a essa ata. Nada mais a declarar, a reunião
foi encerrada pela Profa. Magali e eu, Natalia Incerti Pereira, lavrei essa ata.

