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Caros(as) docentes, estudantes e técnico-administrativos,
Dirigimo-nos aos docentes, estudantes e técnicos(as) da EFLCH para
apresentar os resultados do trabalho realizado no segundo ano de gestão, por
meio do presente Relatório que consolida as ações acadêmicas e
administrativas realizadas, visando à consolidação do campus, em
consonância com os compromissos assumidos quando fomos eleitos e com os
anseios da comunidade acadêmica, manifestados em decisões colegiadas e no
diálogo constante com todos(as).
Os resultados obtidos são conquistas coletivas, contando com a
participação de docentes, técnicos e estudantes, além da atuação conjunta
com a Reitoria e com a Direção Administrativa do campus e de todos(as) os
que se empenharam, do ponto de vista institucional e acadêmico. Os próximos
passos também deverão ser dados coletivamente.
Embora o campus Guarulhos tenha ainda muito trabalho a ser feito, os avanços
conquistados até agora nos parecem significativos para sua consolidação, o
que não indica ausência de problemas, contudo, não esmorecemos em buscar
soluções que estiveram sob a nossa governabilidade. Estar na periferia, sem
ser periférico (ficando à margem institucional e local), é um desafio permanente
e proporcional ao tamanho da importância da função social e da inserção local
e regional de um campus universitário público, instalado inicialmente sem
planejamento e infraestrutura adequados.
Neste relatório, apresentaremos as ações principais realizadas entre 05/2014 e
05/2015, que se somam aos resultados obtidos no 1º ano de gestão, disponível
em:
http://www.unifesp.br/campus/gua/institucional/academico/direcaoacademica.
O presente Relatório se organiza em três partes, seguido de indicação dos
próximos passos ao final.


Primeiramente, apresentamos as pactuações internas que serviram
para aperfeiçoar a forma de gestão do campus e o planejamento dos
caminhos necessários para a sua consolidação. Tais pactuações
foram indicadas no primeiro Relatório como prioridade para este
segundo ano de gestão, cujos resultados principais são: i) a definição
da nova configuração para a unidade Pimentas; ii) a implantação da
jornada flexibilizada de 30 horas semanais para setores técnicoadministrativos; iii) o início do processo institucional de elaboração do
novo PDI e do PDInfra; iv) a melhoria do sistema de contratos
administrativos e o melhor uso dos recursos públicos (de pessoal,
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financeiros e materiais); v) a mudança na política de transporte; vi) a
forma de atuação frente à greve estudantil.


Na segunda parte, enfatizamos a concretização das ações iniciadas
no ano anterior e a abertura de novas possibilidades decorrentes do
trabalho realizado, tais como: i) a assinatura do Acordo de
Cooperação Técnica com a Prefeitura Municipal de Guarulhos e
novas parcerias em projetos conjuntos (Casa de Educação e Artes e
Parque Natural Sítio da Candinha); ii) a melhoria da comunicação
interna e da visibilidade externa da Unifesp/EFLCH; iii) a atuação
política em defesa do campus e por sua efetiva consolidação
institucional e local.



Em terceiro lugar, ressaltamos as principais ações acadêmicas
desenvolvidas no período que fortaleceram a produção e a difusão
dos conhecimentos gerados pela EFLCH, com destaque para: i) as
reformas curriculares e a valorização dos cursos de Licenciaturas; ii) o
fim do Ciclo Avaliativo do processo de reconhecimento dos cursos de
graduação pelo Ministério da Educação; iii) a consolidação dos
indicadores de ingresso, egressos, retenção e evasão dos estudantes
no campus; iv) o novo Plano de Trabalho do NAE; v) a criação e o
início dos trabalhos da Comissão Própria de Avaliação (CPA) Local;
vi) a obtenção de recursos adicionais para a pesquisa e parcerias
acadêmicas – para instalação de WebTV, convênio MAM e obtenção
de Emenda Parlamentar para aquisição de acervo e modernização da
Biblioteca – além das propostas de novos cursos de pós-graduação.

Temos a convicção da viabilidade do campus Guarulhos e do seu
potencial, caso sejam dadas as condições necessárias para sua consolidação
e desenvolvimento (que vão além da entrega do novo prédio no Pimentas).
Para seguirmos em frente no caminho trilhado até aqui, a parte final deste
Relatório destaca os próximos passos, que só serão possíveis com o
envolvimento - na gestão e na busca de soluções para o campus - de três
atores fundamentais: (1) do MEC, não apenas como mantenedor da Unifesp,
com o aporte de recursos adequados à consolidação do campus, mas
especialmente com gestões políticas claras junto às demais instâncias de
governo para que estes atuem efetivamente na execução das ações previstas
nos Planos e Acordos construídos durante estes dois anos de gestão; (2) da
comunidade
acadêmica,
com
a
imprescindível
necessidade
de
aperfeiçoamento das relações institucionais e humanas; (3) do diálogo e
interlocução do campus de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp
com o município de Guarulhos e com a região do Pimentas - de modo a se
referenciar socialmente.
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1) Pactuações internas para a melhoria das condições atuais
do campus e planejamento do futuro
Primeiramente, destacamos as ações de “organização e pactuação interna”
levadas a efeito neste 2º ano de gestão e que foram apontadas como
prioritárias no primeiro Relatório, quando indicamos os próximos passos, dentre
as quais salientamos:

- Nova configuração da unidade Pimentas, com a conclusão do novo
prédio e reforma dos espaços existentes

Novo Prédio Pimentas. Fonte: Boletim da Obra – 04/2015

Layout Reforma do Arco. Fonte: Div. Infraestrutura

Com 95% concluída, a obra do novo prédio acadêmico, importante
conquista da comunidade acadêmica do campus Guarulhos, já é uma
realidade. Como forma de apropriação do espaço, organizamos visitas
monitoradas e publicamos periodicamente o Boletim da Obra.
Paralelamente, será realizada a reforma nas instalações existentes – Prédios
do Arco, Anexo e ex-prédio Administrativo – conforme proposta de ocupação
física do novo campus, aprovada na Congregação do campus, por
representantes dos docentes, estudantes e técnicos. Assim, o desenho do
novo campus já está pactuado, com definição das salas dos professores, dos
setores acadêmicos e administrativos e dos espaços estudantis. As salas de
pesquisas também estão indicadas no layout do campus, faltando apenas a
definição da ocupação destes espaços, que deverá ser deliberada em breve
pela Congregação do campus.
O Projeto Executivo para as reformas já foi licitado e, mesmo diante do corte de
47% no orçamento de capital da universidade, os recursos para a reforma do
Prédio do Arco e demais espaços existentes estão assegurados, após
acordo firmado entre a Reitoria e diretores dos campi. A previsão de retorno do
campus ao Pimentas é no início de 2016.
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- Implantação da jornada flexibilizada – de 30 horas
Um dos itens do programa da nossa gestão era o apoio à implantação da
jornada de 30 horas para os TAEs do campus, nos setores em que os
requisitos legais fossem atendidos. A primeira fase do projeto de implantação
aconteceu nos setores diretamente vinculados à Direção Acadêmica, contando
com Planos de Trabalho construídos em parceria com as equipes desses
setores.

1ª Fase
Servidores

1ª Fase
Setores

2ª Fase
Servidores

2ª Fase
Setores

Total
Servidores

Total
Setores

Reitoria

12

2

38

4

50

6

São Paulo

14

1

4

1

18

2

Guarulhos

19

2

30

4

49

6

Osasco

12

2

2

1

14

3

São José dos Campos

12

2

0

0

12

2

Baixada Santista

4

1

0

0

4

1

Diadema

33

2

0

0

33

2

Total

106

12

74

10

180

22

UNIDADE

Fonte: Comissão de 30 horas – Unifesp

Após a 2ª fase, o campus Guarulhos é o que possui o maior percentual (55%)
de servidores com jornada de 30 horas semanais (quadro acima). Acreditamos
que a flexibilização da jornada de trabalho dos servidores é importante para
repactuar compromissos com o trabalho e para otimizar os resultados
institucionais de cada setor, bem como contribui para reduzir diferenças entre
as categorias profissionais que atuam na mesma instituição, o que pode
resultar em melhoria nos ambientes de trabalho.

- Gestão orçamentária e administrativa do campus, em um período de
ajuste fiscal e cortes
Diante dos cortes financeiros anunciados pelo governo federal, a Unifesp e
todos os seus campi excederam os valores relativos às receitas orçamentárias.
O campus Guarulhos foi o que menos ultrapassou o valor inicialmente orçado
(22%) e também foi o campus com menor montante de valores em aberto (R$
277 mil) no final de 2014. Isso evitou a interrupção dos serviços terceirizados,
cujos contratos foram priorizados, assim como a não redução nos postos de
trabalho no campus, pois nunca houve excesso.
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Fonte: ETAGAE / Reitoria

Em 2015, foram realizadas renovações exitosas e com planejamento nos
contratos de manutenção, vigilância e serviços gerais. O novo contrato de frota
terceirizada reduziu custos e simplificou a gestão deste serviço, após detalhado
estudo técnico da Direção Administrativa, apresentado à Congregação, que
demonstrava as vantagens deste novo modelo. Com isso, os veículos já
bastante usados (ou, no caso dos ônibus, sem uso desde 2011 devido ao perfil
inadequado e constante avarias), foram alienados do patrimônio do campus,
após aprovação da Congregação.
Dessa forma, buscamos o bom uso e a otimização dos recursos financeiros,
de pessoal e materiais do campus.

- Início dos processos de elaboração do novo PDI e do PDInfra
Neste período, foram aprovados o 1º documento do novo Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) e também o Edital para contratação do
Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra), importantes instrumentos de
planejamento institucional que visam à consolidação do campus.

Fonte: Edital do PDInfra – campus Guarulhos
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Em ambos, identificamos a necessidade de ampliação dos espaços físicos
existentes (mesmo com o término da obra do prédio principal nos Pimentas),
por meio da inclusão de um edifício de pesquisa, Centro Cultural, Museu e
Moradia Estudantil, a aquisição de novos terrenos, além da perspectiva de
criação de novos cursos de graduação e da expansão dos programas de pósgraduação existentes.

- Mudança na política de transporte do campus
Considerando a importância do acesso do serviço de transporte aos estudantes
do campus e o antigo convênio da Unifesp com a EMTU, empreendemos
ações visando corrigir distorções com um convênio que comprometia cerca de
1/3 do orçamento do campus e tinha um valor per capita 3 vezes superior à
tarifa pública - não considerando a meia tarifa estudantil, conforme estudo
técnico feito pela Direção Administrativa - e, por ser exclusivo aos estudantes,
excluía e diferenciava-se do acesso ao transporte pela população, em geral.

Reunião na EMTU. Fonte: Ass. Imprensa - Unifesp

Plantão da EMTU no campus. Fonte: Direção Acadêmica

Diante disso, o convênio não foi renovado e buscamos alternativas, por meio
de reuniões com a EMTU (foto), que resultaram em uma nova política de
transporte, de natureza pública, com reforço de linhas de ônibus existentes
(expressas) e gratuidade aos estudantes no trajeto entre a unidade provisória e
estações do metrô (por meio de recarga do Cartão Bom ou do Passe Livre),
com a melhoria do transporte público para a região, beneficiando também a
população.
De forma inédita, foi realizado um Plantão da EMTU no campus Guarulhos
(foto), a fim de facilitar e agilizar o acesso ao benefício da gratuidade.
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- Atuação frente à greve dos estudantes e aprendizagens institucionais
Ainda no âmbito das relações internas, ressaltamos que, mesmo diante de
situações de crise, como no caso da greve dos estudantes, buscamos manter
os princípios norteadores desta gestão, baseados na gestão democrática, no
respeito, no diálogo, na transparência das ações e na preservação das
relações humanas. Desde o primeiro momento, orientamos à comunidade
acadêmica a evitar situações de conflito e iniciamos imediatamente as
negociações, divulgando amplamente os encaminhamentos desse processo.
A melhoria das condições estruturais do campus (base da pauta estudantil) é
meta de toda a comunidade acadêmica e os esforços da Direção do campus e
da Reitoria estão direcionados para esta perspectiva.

Audiência antes da greve. Fonte: Direção Acadêmica

Audiência durante greve. Fonte: Ass. Imprensa Unifesp

Relevamos o apoio e o trabalho conjunto com a Reitoria e também demais
diretores dos campi e Pró-Reitores na busca de soluções para a complexa
situação. Com respeito às diferenças de opinião, construímos propostas
únicas, em diálogo e em contato com a comunidade acadêmica, por meio de
Audiências Públicas, reuniões e Comunicados.
Apesar dos prejuízos acadêmicos terem sido inevitáveis, a deliberação do
campus pelo adiamento do semestre letivo (entre outras propostas de
reposição das aulas) visou garantir a qualidade da formação acadêmica. A
Jornada de Eventos de Junho teve o envolvimento das coordenações de curso,
dos docentes e técnicos administrativos, por meio da oferta de uma
programação variada, ampliando a formação acadêmica dos estudantes, na
forma de atividades complementares.
Vale ainda ressaltar que, mesmo quando houve radicalização de um grupo de
estudantes que durante um período acampou na quadra/pátio e ocupou a sala
da Direção Acadêmica, conseguimos resolver o impasse, sem recorrer ao uso
da força policial, por sermos contrários ao uso de qualquer tipo de
violência, especialmente em um ambiente educacional. Por esse mesmo
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motivo, repudiamos os casos de violência registrados entre estudantes que
presenciamos (ou que nos foram comunicados oficialmente) e que foram
encaminhados à PRAE para as medidas disciplinares cabíveis.

2) Consolidação das ações em andamento e abertura de novas
possibilidades de atuação
Em segundo lugar, avaliamos que nesse 2º ano de gestão no campus foi
possível consolidar ações estratégicas que estavam em andamento e que
foram iniciadas no ano anterior e concluídas, tais como:

- Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) e novas parcerias
com o município de Guarulhos
Em 28/03/2015, foi assinado o novo Acordo de Cooperação Técnica com a
Prefeitura
Municipal
de
Guarulhos
(PMG)
(disponível
em
<http://www.unifesp.br/campus/gua/noticias-eflch-leia-mais/582-unifesp-eprefeitura-de-guarulhos-assinam-novo-termo-de-cooperacao>),
que
prevê
ações de urbanização no Pimentas, doação de terreno para Moradia Estudantil,
Declaração de Utilidade Pública de terrenos no entorno do campus (dentre
eles, o Galpão) e atuação conjunta nas áreas de transporte e segurança, além
de manter os serviços previstos no acordo anterior (vencido em 2011).

Assinatura Acordo com PMG. Fonte: Imprensa Unifesp

Proposta Reforma Casarão 7 de setembro. Fonte: PMG

Para garantir a implantação das ações previstas, foi criado um Grupo de
Trabalho (GT) Permanente entre Unifesp e PMG, com participação da
Direção do campus e de Secretarias de Governo (Educação, Cultura,
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Transporte e Desenvolvimento Urbano), visando à preparação conjunta do
retorno do campus ao Pimentas.
O novo Acordo de Cooperação favoreceu novas parcerias em programas e/ou
projetos comuns, como a Casa de Educação e Artes (com a Secretaria
Municipal de Educação), ambiente de projetos educacionais em parceria que
abrigará o Museu da Educação de Guarulhos e espaços para exposições,
acervos e de ações de extensão da EFLCH, além do Parque Natural da Cultura
Negra Sítio da Candinha, com a Secretaria Municipal de Cultura – um espaço
que visa recuperar e preservar o patrimônio cultural de um ambiente histórico e
de importância fundamental para a região. Tais iniciativas colaborativas com a
Prefeitura Municipal de Guarulhos têm natureza interdisciplinar e envolvem a
maioria dos Departamentos Acadêmicos do campus, colaborando com a
ampliação da inserção e pertencimento do campus ao município.

- Melhoria da comunicação interna e da visibilidade externa da EFLCH
Após a divulgação do Balanço do 1º ano de gestão, continuamos a divulgar as
ações acadêmicas e administrativas realizadas no campus, por meio das
edições periódicas do Informativo Unifesp Guarulhos. Ao todo, foram seis
edições entre 05/2014 e 04/2015, divulgadas nas listas de e-mails, no site e
enviadas para a imprensa local (da mesma forma que o “Acontece Unifesp”,
criado no 1º ano de gestão). A página da ELCH na Internet foi totalmente
reformulada, primeiramente por mudanças promovidas no âmbito local e,
posteriormente, por meio da integração ao novo Portal da Unifesp.

Abertura III Sencitec. Fonte: PMG

Abertura Projeto Extensão. Fonte: Dir. Acadêmica

Além disso, intensificamos a participação em debates e eventos públicos
no município de Guarulhos, tais como na Semana de Ciência, Tecnologia,
Inovação e Desenvolvimento (SEMCITEC), na Mostra Municipal de Educação,
em principais eventos das áreas no município; nas ações das Conferências
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Municipais de Educação, de Transporte e de Planejamento Urbano, além da
participação em debates públicos e na representação em diversos Conselhos
Municipais, contribuindo para a visibilidade e a presença local da Unifesp.

- Atuação política em defesa da consolidação do campus
Mantivemos atuação efetiva no processo decisório institucional, junto ao
Conselho Universitário e demais Conselhos Centrais, de forma crítica e
colaborativa com a Reitoria e os demais campi. Além disso, ocupamos a 1ª
coordenação do Colegiado de Diretores dos Campi da Unifesp, fórum informal,
criado em outubro de 2014.
As posições do campus Guarulhos são respeitadas institucionalmente e
obtivemos conquistas importantes, com destaque para a garantia dos recursos
para a reforma do Prédio do Arco e demais instalações existentes no Pimentas,
a ampliação do quadro de pessoal e a participação do campus no rateio de
recursos de custeio. Salientamos a postura da Reitoria e do Consu quando da
greve estudantil, revelando atitude solidária, de unidade e respeito ao campus.

3) Ações acadêmicas
Em uma terceira frente de atuação, apesar das dificuldades decorrentes dos
cortes orçamentários atuais e pelas consequências da greve estudantil no 1º.
semestre de 2015, obtivemos resultados acadêmicos importantes, com
ações relevantes nas áreas de ensino, pesquisa e extensão:
 Ações na área de ensino

Apresentação do Relatório. Fonte: Direção Acadêmica

Cerimônia de Formatura 2014. Fonte: Dir. Acadêmica
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Redefinição dos Projetos Pedagógicos dos cursos de Bacharelado e
de Licenciatura para atendimento à legislação vigente, com maior
identidade dos cursos e garantia de opção pelo estudante ao longo do
seu percurso formativo. Em todos os projetos reformulados, houve
aumento das Unidades Curriculares de formação de professores,
resultando na valorização e na especificidade dos cursos de
Licenciatura;



Fim do ciclo avaliativo com o processo de reconhecimento de todos os
cursos de graduação do campus realizadas pelo MEC, com
reconhecimento da qualidade do corpo docente e considerações
importantes para a melhoria da qualidade dos cursos. Salientamos os
conceitos máximos recebidos pelos cursos de História da Arte e de
Letras/ Espanhol e o empenho dos docentes e técnicos-administrativos,
especialmente por ocasião das avaliações in loco;



Consolidação dos indicadores acadêmicos de ingresso, egressos e
de evasão da universidade, tendo como encaminhamento a elaboração
de um Plano de Atuação, junto aos setores de Apoio Pedagógico, NAE e
Câmara de Graduação, objetivando a melhoria contínua dos resultados
obtidos;



Apoio aos Estudantes, com a reorganização das ações do NAE –
articulado às políticas de acesso e permanência da Pró-Reitoria de
Assuntos Estudantis (PRAE);



Organização das atividades acadêmicas, tais como a Semana de
Calourada Unificada, as Conferências de Abertura do Ano Letivo e as
cerimônias de Colações de Grau, que registraram novos recordes de
formandos na história da Unifesp (em 2014, 296 formandos);



Criação do Grupo de Trabalho “Novos Cursos” para a elaboração
dos Projetos dos Cursos de Graduação de Aquivologia, Museologia e
Arqueologia. Também foi aprovada pela Congregação a proposta de
criação do curso de Direito, porém o Consu indicou a instalação do curso
no campus Osasco (de natureza intercampi), apesar dos nossos
argumentos sobre a importância deste curso no contexto do campus
Guarulhos. Vale ressaltar que os novos cursos, se aprovados pelas
instâncias superiores da Universidade e pelo MEC, deverão ter
garantidas as condições de infraestrutura física, material e de pessoal.
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 Ações institucionais de Extensão

Abertura “Mais Cultura nas Escolas”. Fonte: Dir. Acad.

Cartaz Cursos de Teatro. Fonte: Cia Caminho Velho

Em destaque, ações que ampliam a inserção social e local da Unifesp no
município de Guarulhos e que estão conectadas à preparação do retorno ao
Pimentas, tais como:


Reativação do Cursinho Popular Pimentas – após uma interrupção,
as atividades foram retomadas com aulas provisoriamente em salas
do CEU Pimentas e obtivemos quatro novas bolsas de Extensão;



Apoio à Cia. do Caminho Velho – após aprovação da renovação do
projeto pela FAP/Unifesp, o projeto realizou apresentações de
espetáculos teatrais dentro e fora da Unifesp e segue oferecendo
cursos de teatro na unidade provisória e no Pimentas – que contou
com grande procura pelos estudantes;



Elaboração do Curso de Direitos Humanos e da Cidadania para
lideranças comunitárias do bairro Pimentas e Região - envolvendo
docentes de quatro departamentos, com início das atividades em
agosto de 2015 – com aulas provisoriamente no CEU Pimentas;



Apoio às atividades de programas e projetos: i) projeto de avaliação
do Programa “Mais Cultura nas Escolas” (parceria entre o
Ministério da Cultura e Unifesp/Depto. de História da Arte); ii) atuação
do campus no Programa “Mais Médicos”, por meio da participação
de docentes em missões em Cuba, seguida da oferta de Curso de
Extensão para os médicos cubanos que atuam em Guarulhos; iii)
apoio institucional à organização do MemoRef, projeto discente
que objetiva a organização de acervo digital sobre refugiados em
Guarulhos.
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 Ações de Pesquisa e Pós-graduação

Equipamentos WebTV. Fonte: FAP

Acervo Biblioteca EFLCH. Fonte: Div. Institucional

No que cabe à Direção do campus, buscamos a captação de recursos
institucionais e de parcerias acadêmicas para o desenvolvimento de
pesquisas acadêmicas no campus:


Instalação de Estúdio de WebTV no campus – via oferta (pela
Fundação de Apoio à Pesquisa /FAP) de reserva técnica institucional
da Fapesp, com equipamento multiusuário a ser instalado no novo
prédio acadêmico, com a finalidade de gerar de conteúdos
audiovisuais e difusão do conhecimento produzido no nosso
campus;



Obtenção de recursos de Emenda Parlamentar, no valor de R$ 2
milhões, indicados após gestões políticas da Direção do campus,
para ampliação de acervo bibliográfico e informatização da
Biblioteca do campus;



Parceria com o Museu de Arte Moderna de SP (MAM), para
acesso gratuito às exposições e ao acervo da biblioteca do Museu
por estudantes, docentes e técnicos;



Mestrado profissional em Ensino de História (ProfHistoria),
oferecido por meio da adesão à rede nacional de pós-graduação.
Consideramos importante a criação de outros cursos do mesmo tipo
em outras áreas e estimulamos a integração com outros programas
institucionais de formação de professores.

 Ações de Avaliação Institucional
Organização das atividades da Comissão Própria de Avaliação
(CPA) Local e aprovação de Plano de Trabalho que prevê a realização
de um levantamento das atividades acadêmicas e de produção
intelectual do campus.
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Foi proposto ainda pela Direção Acadêmica à Congregação do campus
que a CPA Local se responsabilizasse pela avaliação e atualização do
Projeto Pedagógico do campus, proposta que não foi aprovada. A
avaliação do Projeto Pedagógico do campus se faz necessária pelas
exigências legais, pela necessidade de atualização de uma proposta de
organização do campus e dos cursos que ainda não contam com
processo avaliativo
de
seus fundamentos e formas de
operacionalização.

Próximos Passos
Sem dúvida, o desafio do próximo período é a preparação do retorno ao
Pimentas e a concretização das ações previstas nos Acordos e Planos
construídos até aqui, o que levará à consolidação do campus. A conclusão do
novo prédio e a reforma das instalações existentes, tal como aprovado pelo
campus, são condições necessárias, mas não suficientes.
São fundamentais ações urbanas, sociais e de segurança, executadas por
diferentes esferas de governo, também como parte da preparação do retorno
do campus ao seu local de origem. Além disso, será preciso a apropriação do
campus pela comunidade acadêmica, por meio do pleno envolvimento no
processo de mudança e na busca em (re)estabelecer relações com seu
entorno.
Dessa forma, identificamos como prioritárias as seguintes ações:

1) Envolvimento e compromisso do Ministério da Educação, Prefeitura
Municipal de Guarulhos e Governo Estadual
Salientamos que a insuficiência de infraestrutura do campus é sentida por
todos(as), indistintamente, pois em um campus que a própria Unifesp e o
MEC assumem ser diferenciado (devido ao seu tamanho, sendo o maior
campus da Unifesp em número de estudantes e o maior em vulnerabilidade
social do corpo discente, entre outras características), as condições de
implementação e a especificidade dos cursos necessitam de tratamento
também diferenciado. Os problemas do campus Guarulhos são
estruturais e merecem tratamento e soluções estruturais.
O envolvimento e a responsabilização do Ministério da Educação na
resolução dos problemas do campus são condições necessárias para sua
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consolidação, pela concretização dos Planos e Acordos construídos
durante estes dois anos de gestão, devendo explicitar o real compromisso
do governo federal (por meio da liberação de recursos necessários no
campus), nas gestões junto ao governo estadual (nas ações de transporte,
mobilidade e segurança do entorno do campus) e ao governo municipal (na
viabilização das ações que constam no Acordo de Cooperação Técnica).

2) Planejamento interno coletivo para a consolidação do campus e
preparação do retorno do campus ao Pimentas.
Consideramos importante: i) a participação da comunidade acadêmica no
processo de mudança, com efetivo funcionamento do GT de preparação do
retorno ao Pimentas, de caráter paritário, aprovado pela Congregação; ii) o
envolvimento e a implicação de todos(as) com a apropriação do campus
pelos que nele estudam e trabalham, com a melhoria das relações
institucionais e humanas; iii) o estreitamento de relações entre docentes,
estudantes e técnicos com formas de comunicação respeitosas,
“identificando o que une a comunidade acadêmica da EFLCH, de forma a
aprimorar o Projeto Pedagógico do campus – respeitando os diferentes
pontos de vista e os posicionamentos, com procedimentos democráticos e
relações de confiança recíprocas”, tal como destacamos no 1º Relatório
desta gestão.

3) Diálogo e interlocução da Unifesp/ EFLCH com o entorno do Pimentas
e a região - de modo a se referenciar socialmente
Não obstante as parcerias levadas a efeito com a Prefeitura Municipal de
Guarulhos, com ações diretamente vinculadas ao governo local e à
população, a agenda política com a cidade precisa ter continuidade. A
região do Pimentas está em constante transformação, sendo necessária
uma (re)apropriação do lugar e do território por parte da comunidade
acadêmica e do entorno, articulando as relações entre o universal e o local.
A ampliação de ações da Universidade na cidade e junto à população local
expressa o desejo de que o campus Guarulhos seja referenciado
socialmente e reconhecido como um importante bem público por todos(as).
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Considerações Finais
Com este Relatório, tivemos o propósito de registrar o que foi possível
realizar no período, bem como apresentar e divulgar os limites institucionais
que ainda permanecem e sinalizar as ações vindouras. O registro nos
ajuda, assim como a memória, a elucidar e manter vivas as utopias.
Novamente, agradecemos a todos(as) envolvidos(as) – Reitoria, docentes,
estudantes e técnicos(as) do campus. As conquistas são coletivas!
As pactuações internas, que caracterizaram o segundo ano de gestão,
servirão de apoio e sustentação de uma estrada pavimentada, com
condições de chegada ao seu destino, qual seja, a consolidação da Escola
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (EFLCH), no âmbito da Unifesp,
nos meios acadêmicos nacionais e internacionais e na/para a sociedade.
Os próximos passos estão claros e são baseados em Acordos e
Compromissos já construídos: (i) com a Prefeitura de Guarulhos – para as
intervenções urbanas e para a viabilização de novos terrenos, previstos no
Acordo assinado; ii) com o Governo Estadual – para as ações de segurança
pública e transporte intermunicipal (EMTU); iii) com as instâncias superiores
da Unifesp - para a conclusão do novo prédio e reforma das instalações
existentes, mesmo com cortes orçamentários recentes.
Para tanto, entendemos como fundamental o envolvimento: i) da
Comunidade Acadêmica, assumindo coletivamente o processo de mudança
do campus e de revisão do PDI, PDInfra e do Projeto Pedagógico do
Campus; ii) do MEC, para que faça as gestões políticas necessárias para a
rápida efetivação das ações pactuadas com os diferentes níveis de
governo, além da garantia dos recursos orçamentários necessários.
Apresentamos uma perspectiva de gestão e de compromisso com a EFLCH
e com a universidade pública que submetemos à análise da comunidade
acadêmica. 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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