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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 1º DE MARÇO DE 2018. Ao primeiro dia 2 

do mês de março do ano de dois mil e dezoito, teve início na segunda chamada, às nove horas e 3 

trinta minutos, no Auditório do Prédio Acadêmico, a reunião ordinária da Congregação da Escola 4 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Campus Guarulhos, da Universidade Federal de São 5 

Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Magali Aparecida Silvestre. Estiveram 6 

presentes os membros: Flávia Galli Tatsch (Dep. História da Arte), Lucia Sano (vice-chefia Dep. 7 

Letras), Ailton Mesquita Lima, Caio Batista da Silva, Diego Martin Casado, Lidia Gonçalves 8 

Martins, Marcio Ribeiro Santos e Marcos Kochleitner (representantes do segmento de técnicos 9 

administrativos), Erik de Lima Correia (Discente-História), Mariana Stefanny Moisés Duzzi 10 

(Discente-História), Bianca Alves de Siqueira (Discente-História), Rafael Briganti Duro (Discente-11 

Letras), os chefes de departamentos: Ana Maria Hoffmann (História da Arte), Carlos Alberto Bello 12 

e Silva (Ciências Sociais), Ivan Rodrigues Martin (Letras), Ivo da Silva Júnior  (Filosofia), Jaime 13 

Rodrigues (História), Marcos Cezar de Freitas (Educação). Marina Soler Jorge (Vice Coordenadora 14 

Câmara de Graduação), Fernando Atique (Coordenador Câmara de Pós-Graduação) e Janes Jorge 15 

(Vice-Diretor Acadêmico). Justificaram ausência: Andrea Barbosa (Coordenadora Câmara de 16 

Extensão, Bruno Konder Comparato (Dep. Ciências Sociais), Rosângela Ferreira Leite (Dep. 17 

História), José Geraldo Costa Grillo (Dep. História da Arte), Eliane Maria Pereira Agostinho 18 

(Apoio Pedagógico), Rodrigo Pedro Biscoski Nunes (TI), Victoria dos Santos Pinheiro (Discente-19 

Ciências Sociais), Fernando Zvingila Seixas (Discente-História). Após assinatura da lista de 20 

presença os participantes passaram a tratar da seguinte pauta: 1. Aprovação da ata de fevereiro – 21 

Anexo I. Profa. Magali esclareceu que a ata não foi concluída em tempo hábil para ser lida e 22 

submetida à apreciação dos membros da Congregação, sendo adiada sua aprovação para a próxima 23 

reunião da Congregação. Solicitou compreensão pelo atraso no envio dos anexos por falta de 24 

recursos humanos. Explicou que há doze secretários executivos alocados no campus, porém não 25 

houve a possibilidade de remanejamento de nenhum deles para secretariar a Direção Acadêmica. 26 

Como as vagas de secretário executivo foram extintas pelo Decreto do Governo Federal, a Direção 27 

Acadêmica aguarda troca de vaga pelo MEC para solicitar chamamento do próximo aprovado em 28 

concurso. 2. Ciência em processos discentes analisados na reunião da Câmara de Graduação 29 

de dezembro – Anexo II. A Congregação deu ciência nos processos discentes analisados na reunião 30 

da Câmara de Graduação de dezembro. 3.  Homologação de indicação ad referendum da 31 

professora Marina Pereira de Almeida Mello para a coordenação do Núcleo de Apoio ao 32 

Estudante – NAE - Anexo III. Aprovada indicação por unanimidade, sem abstenções ou votos 33 

contrários. 4. Indicação e aprovação de representação discente para composição do Grupo de 34 

Trabalho de Acessibilidade e Inclusão – (GTAI). Erik de Lima Correia (Discente-História) 35 

comprometeu-se a levar ao conhecimento dos discentes e a assumir a representação se não houver 36 

indicação de candidatos. 5. Aprovação dos membros que compõem a Comissão de organização 37 

do V Colóquio de Humanidades e IV Congresso Acadêmico Unifesp 2018 na EFLCH – Anexo 38 

IV Aprovada por unanimidade, sem abstenções ou votos contrários a composição da Comissão 39 

Organizadora do V Colóquio de Humanidades e IV Congresso Acadêmico Unifesp 2018 na 40 

EFLCH: Direção Acadêmica: Profa. Magali A. Silvestre; Discentes: sem representação; 41 

Departamento de Ciências Sociais: Prof. Carlos Belo; Departamento de Educação: Prof. Marcos 42 

Cezar (GTAI); Departamento de História da Arte: Profa. Ana Hoffmann; Departamento de 43 

Filosofia: Izilda Johanson e Prof. Ivo da Silva Júnior; Departamento de História: Luiz Filipe 44 

Silvério Lima; Departamento de Letras: Mirhiane Mendes de Abreu e Rodrigo Soares de Cerqueira; 45 

Câmara de Graduação: Profa. Renata Philippov; Câmara de Pós-Graduação: Prof. Fernando Atique; 46 

Câmara de Extensão: Profa. Andrea Barbosa; Assessora de Comunicação: Prof. Joana Rodrigues; 47 

PIBID: Prof. João do Prado; PIBIC: Prof. Bruno Comparato; Monitoria: Profa. Marieta Penna; BIG 48 

(NAE): Mariana Puridade M. da Silva; Infraestrutura: Carmelita Santo; COMFOR: sem 49 
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representação. 6. Indicação de membro para Conselho Fiscal da FAP. Professor Ivan, chefe de 50 

Departamento de Letras, indicou o nome da Profa. Lígia Fonseca Ferreira, do mesmo departamento 51 

e esclareceu que Profa. Iara Rosa Farias, também do Departamento de Letras, é representante do 52 

campus no Conselho Curador, órgão central que passou a ser deliberativo de acordo com Resolução 53 

136 do CONSU. Aprovada por unanimidade a indicação do nome da Profa. Lígia Fonseca Ferreira 54 

para compor o Conselho Fiscal da FAP. 7. Centro de Línguas – condições para o início das 55 

atividades: Após algum tempo de discussão a Direção Acadêmica apresentou duas propostas 56 

apresentadas para votação. Proposta da Direção Acadêmica (proposta 1): que o Centro de Línguas 57 

funcione com as condições atuais, com contratação dos cinco professores visitantes e sem 58 

servidores técnicos administrativos. Que seja solicitado à Reitoria aumento de vagas de professores 59 

visitantes para o campus mediante a apresentação de plano de trabalho. Proposta do Colegiado de 60 

Letras (proposta 2) que as cinco vagas de professores visitantes sejam desvinculadas das oferecidas 61 

ao campus conforme acordo direto do GT com Reitoria (a seleção aprovou candidatos em três dos 62 

cinco idiomas), um bolsista BIG e condições mínimas técnico-administrativas. Em processo de 63 

votação, a proposta 1 contou com cinco votos e a proposta 2 obteve doze votos, sendo aprovada. O 64 

GT levará o resultado da Congregação à Reitoria e aguardará decisão para retomar atividades 65 

relacionadas ao Centro de Línguas. Prof. Carlos Bello sugeriu que a Direção Acadêmica paute no 66 

CONSU solicitação de clareza nas políticas linguísticas institucionais o que foi aprovado por 67 

unanimidade. 8. Professor Visitante - instituição de política local para contratação tendo por 68 

base discussão ocorrida nos departamentos da EFLCH (anexo minuta apresentada como 69 

pauta, porém não discutida, na última reunião do CONSU) - Anexo V. Prof. Magali abriu o 70 

ponto de pauta dando continuidade à discussão empreendida na última Congregação. Explicou que 71 

em meio às discussões sobre distribuição de vagas de professores visitantes aos campi surgiu, no 72 

CONSU de fevereiro, proposta de minuta que dispõe sobre a política de contratação de professores 73 

visitantes brasileiros e estrangeiros, elaborada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa. No 74 

entanto, sem que houvesse discussão, foi retirada da pauta, o que de certa forma permite que cada 75 

campus faça uma discussão aprofundada sobre a proposta. Lembra que a proposta da discussão 76 

desse tema não é só normativa, mas principalmente, uma tentativa de instituir política local de 77 

contratação de professor visitante, questionando o princípio de se contratar professores visitantes 78 

brasileiros ou estrangeiros vinculados à Pós-Graduação com o objetivo de elevar a nota CAPES. 79 

Prof. Jaime sugeriu trazer pessoas “disciplinares” com práticas e planos de trabalho 80 

interdisciplinares. Prof. Fernando Atique informa que o Regimento da Pós-Graduação e Pesquisa da 81 

Unifesp está sob revisão para fortalecer a dinâmica de pesquisa. Os participantes questionam a 82 

quantidade nebulosa de vagas, inicialmente 70. Sem se chegar a uma decisão, a direção acadêmica 83 

propôs que os Departamentos e Câmara de Pós-Graduação levem para os seus colegiados a proposta 84 

de minuta, assim como, discutam os critérios para a contratação de professores visitantes na 85 

EFLCH e apresentem na próxima Congregação uma síntese das discussões para deliberação. 9. 86 

Proposta de moção de repúdio contra ataques e ações arbitrárias que diariamente a 87 

universidade pública vem sofrendo, deslegitimando-a como um espaço plural, autônomo e 88 

democrático de construção de conhecimento e da crítica – Anexo VI. Aprovado por 89 

unanimidade o seguinte texto que deverá ser divulgado à comunidade acadêmica: A Congregação 90 

do Campus Guarulhos repudia os recentes ataques que a universidade pública brasileira vem 91 

sofrendo e que ameaçam seu lugar como espaço plural, autônomo e democrático de construção de 92 

conhecimento e crítica. A Congregação presta solidariedade a todos que têm enfrentado 93 

adversidades simplesmente por realizarem seu trabalho e, em especial, à Elisaldo Carlini, 94 

professor emérito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), vítima de um processo 95 

acusatório que criminalizou sua atuação acadêmica reconhecida no Brasil e internacionalmente. 96 

Continuaremos a defender a democracia. 10. Proposta de inclusão de dois pontos. Aprovada por 97 

unanimidade. 11. Homologação da nova coordenação do PPG Letras: Profa. Dra. Francine 98 
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Fernandes Weiss Ricieri – coordenadora - e Profa. Dra. Ana Luiza Ramazzina Ghirardi – 99 

vice-coordenadora. Aprovado sem abstenções. 12. Homologação do resultado de eleição para 100 

escolha do Presidente e Vice-Presidente da Câmara de Graduação da EFLCH, ocorrida em 19 101 

de fevereiro de 2018. Presidente Prof. Dra. Indaiá de Santana Bassani e Vice-Presidente 102 

Profa. Dra. Marina Soler Jorge. Aprovado sem abstenções. Informes: 1. Direção Acadêmica: 103 

Prof. Magali informou que foi aprovada no CONSU de fevereiro proposta de Resolução, 104 

apresentada pela CPPD, que estabelece normas e critérios para a avaliação do servidor docente em 105 

estágio probatório. O documento aprovado foi enviado anexado à mensagem de convocação da 106 

reunião da Congregação (anexo VII) para conhecimento da comunidade acadêmica. Esclareceu que 107 

os anexos VIIIa e VIIIb também foram enviados para conhecimento. Informou que o Pró-Reitor 108 

Pedro Arantes participará da próxima reunião da Congregação, no mês de abril, para tratar sobre a 109 

estratégia de elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e implementação do Plano de 110 

Desenvolvimento Institucional (PDI) na Unifesp. Será utilizada metodologia específica e que, por 111 

este motivo, seria importante que os membros tomassem ciência dos documentos para fazerem 112 

perguntas e tirarem possíveis dúvidas na presença do Pró-Reitor. Sobre assistência estudantil, Profa. 113 

Magali relatou que desde o segundo semestre do ano de 2017 reuniões entre Reitoria, Pró-Reitoria 114 

de Administração e Direções Acadêmicas vem ocorrendo com o objetivo de discutir, coletivamente, 115 

sobre a destinação das verbas orçamentárias e propor medidas comuns a todos os campi. Relatou 116 

que no momento há um impasse que se agrava, pois a verba PNAES, uma rubrica própria, não tem 117 

sido suficiente para pagar os auxílios permanência dos estudantes e o restaurante universitário. 118 

Houve uma estagnação nos valores recebidos desde 2016, mas há um visível aumento no número de 119 

auxílios a serem pagos. Desde 2017 a verba do PNAES supre o pagamento dos auxílios, mas não é 120 

suficiente para o pagamento do Restaurante Universitário que é complementado com recursos 121 

próprios institucionais. As Direções Acadêmica e Administrativa vem se posicionando em relação 122 

às necessidades do campus, mas a instância que delibera sobre questões relacionadas ao PNAES é o 123 

Conselho de Assuntos Estudantil (CAE). 2. Direção Administrativa: A Sra. Janete justifica que  as 124 

licitações para a abertura da reprografia e de uma livraria no campus foram suspensas por auditoria 125 

da CGU que solicita assinatura da Chefia do Gabinete da Presidência da República nos contratos 126 

com seção para administração de uso de espaços federais. Lembra que refeitório e lanchonete se 127 

enquadram nessa exigência. 3. Discentes: os representantes discentes solicitaram que as questões 128 

sobre os auxílios permanência sejam amplamente discutidas, pois já estão sentindo mudanças sem 129 

que a reanálise esteja concluída. Explicam que foi aberta uma consulta pública para sugestões nos 130 

editais dos auxílios PAPE e que haverá assembleia estudantil. 4. Representações de Docentes: 131 

Contou-se com a presença da professora Cláudia Vóvio, eleita pela Congregação como 132 

representante do Campus Guarulhos, na Comissão de Avaliação e Desempenho (CAD – professor 133 

associado), junto à CPPD.  Explicou que de acordo com a Resolução 115, de 08 de abril de 2015, 134 

que dispõe sobre a promoção à classe D, denominada Professor Associado, da carreira de 135 

Magistério Superior a CAD – Professor Associado é composta por 2 (dois) membros efetivos e 2 136 

(dois) membros suplentes de cada Unidade Universitária (UU), indicados pelas respectivas 137 

congregações, pertencentes à classe de professor associado e/ou titular (preferencialmente). No caso 138 

da EFLCH os representantes eleitos além da professora que é do Departamento de Educação, são os 139 

professores José Lindomar Coelho Albuquerque, do Departamento de Ciências Sociais, Henry 140 

Martin Burnett Júnior e Cesar Ribas Cezar , ambos do Departamento de Filosofia. Relatou sobre as 141 

dificuldades encontradas durante as reuniões, pois os entendimentos sobre os critérios de avaliação 142 

são bastantes diversos a depender da área do representante. Comentou sobre planilha aprovada com 143 

distribuição de pontos e comprometeu-se a enviá-la para os membros da Congregação. Descreveu a 144 

porcentagem para cada tipo de atividade: Atividade de ensino 30%; Produção intelectual 10%; 145 

Extensão 20% e Gestão 20%. Por fim, explicou que a CAD só avalia os processos com 75% do 146 

quórum o que dificulta os trabalhos e que há uma solicitação de alteração para 50% mais um. 147 
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Câmara de Pós-Graduação: Prof. Fernando Atique informou que em março haverá evento de 148 

recepção dos pós-graduandos com o objetivo de dispor informações sobre a Pós-Graduação na 149 

EFLCH, como orientações sobre o organograma, visitação aos espaços específicos, entre outras. No 150 

dia 13, ocorrerá a abertura do evento com as presenças do Pró-Reitor Esper Abrão Cavalheiro e a 151 

Diretora Acadêmica Magali Ap. Silvestre, além do Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e 152 

Pesquisa, Prof. Fernando Atique; no dia 14 haverá representantes do Comitê de Ética na Pesquisa e 153 

no dia 15 o palestrante será o psicobiologista Prof. Dr. José Carlos Fernandes Galduróz que tratará 154 

sobre transtornos emocionais. Biblioteca: o servidor Caio informou que a Comissão de Biblioteca 155 

encaminhará à Câmara de Graduação proposta de apresentação dos produtos, serviços e projetos da 156 

Biblioteca aos ingressantes das seis turmas da graduação, dos períodos vespertino e noturno. A 157 

previsão é que isso ocorra nas segundas-feiras de fim de março e abril, entre as aulas de 158 

interpretação de textos. Informa, também, que a feira de livro não terá caráter somente comercial, 159 

mas contará com atividades no período, mobilizando contatos das escolas do entorno. Prof. Magali 160 

encerrou a reunião às 13 horas agradecendo a presença de todos e esclareceu que o gasto com o 161 

coffee break é pago pela função gratificada recebida pela Diretora Acadêmica. Nada mais havendo 162 

a tratar eu, secretária-executiva, Vilma Gama da Silva Castro lavrei essa ata. 163 

 164 


