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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No dia oito de maio de dois mil e catorze, às dezesseis horas e cinco minutos, no Anfiteatro, da 3 

unidade provisória da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, reuniram-se os membros que 4 

compõem a Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal 5 

de São Paulo, Campus Guarulhos, conforme lista de presença anexa. Prof. Daniel Vazquez iniciou a 6 

reunião com a apresentação da pauta. 1º item da pauta: Aprovação da ata da reunião da 7 

Congregação do mês de abril de 2014. Em votação a ata foi aprovada com 01 abstenção; 2º item da 8 

pauta: Homologação para Chefe e Vice-Chefe do Departamento de História: Prof. Daniel V. 9 

informou os nomes do Prof.Dr. Glaydson José da Silva como Chefe do Departamento e da Prof.ª Dr.ª 10 

Cláudia Regina Plens como Vice-Chefe. A homologação foi aprovada por unanimidade;  3º item da 11 

pauta: Homologação para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História: Prof. 12 

Daniel V. informou os nomes da Prof.ª Dr.ª Maria Rita de Almeida Toledo como Coordenadora do 13 

Programa e do Prof. Dr. Fábio Franzini como Vice. A homologação foi aprovada por unanimidade; 4º 14 

item da pauta: Homologação para a Coordenação do Programa de Pós-Graduação em História 15 

da Arte: Prof. Daniel V. informou os nomes Prof.ª Dr.ª Ângela Brandão como Coordenadora do 16 

Programa e Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo como Vice. A homologação foi aprovada por 17 

unanimidade; 5º item da pauta: Minuta do Termo de Cooperação com a Prefeitura Municipal: 18 

Prof. Daniel V. informou que foi criado um Grupo de Trabalho entre Unifesp/Prefeitura de Guarulhos 19 

para consolidação das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Unifesp, campus Guarulhos, 20 

visando o desenvolvimento de ações conjuntas nas áreas de educação, cultura, saúde, 21 

desenvolvimento local. Prof. Odair Cruz questionou em como será acompanhado as metas e prazos 22 

para a execução das melhoras propostas na minuta. Prof. Daniel V. informa que os prazos poderão ser 23 

monitorados pela instituição. Prof.ª Ana Nemi solicitou a possibilidade de inclusão de outros projetos 24 

nesta minuta. Prof. Daniel v. informou que existe a possibilidade com termos aditivos. As Prof.ª Ana 25 

Nemi e Prof.ª Ana Lúcia apresentaram propostas e observações para alteração na minuta. Prof. Daniel 26 

V. deu encaminhamento para aprovação da minuta com as seguintes ressalvas: Página 02, 3º 27 

parágrafo: CONSIDERANDO o preceito da indissociabilidade entre ensino, extensão e pesquisa, 28 

caracterizado pela integração da ação desenvolvida, a formação cientifica, técnica e cidadã do 29 

estudante e pela produção e difusão de novos conhecimentos e novas metodologias; Página 04, inciso 30 

V : colaborar, no que é pertinente às partes, para a melhoria da educação básica do Município de 31 

Guarulhos através de ação conjunta das PARTÍCIPES; página 05, inciso VI: Cooperar, com a 32 

Unifesp, em ações de Extensão, por meio de diálogo com Grupo de Trabalho que considere as 33 

possibilidades de ações articuladas às políticas públicas locais; página 07, inciso VIII: cooperar com a 34 

PREFEITURA em ações de Extensão, por meio de diálogo com Grupo de Trabalho que considere as 35 

possibilidades de realização de ações articuladas às políticas públicas locais; página 11, item 2.1: 36 

Viabilização de novos terrenos no Município de Guarulhos. Em votação, a Minuta do Termo de 37 

Cooperação com a Prefeitura de Guarulhos foi aprovado com 6 abstenções; 6º item da pauta: Plano 38 

Diretor de Infraestrutura – PDInfra do campus Guarulhos: Prof. Daniel V. passou a palavra para 39 

o Pró-Reitor Adjunto de Planejamento Prof. Dr. Pedro Arantes que trouxe informações sobre os 40 

Planos Diretores de Infraestrutura tendo como exemplo o campus Diadema. Prof. Daniel V. propôs a 41 

votação para aprovação do objeto e cronograma do PDInfra apresentado pelo Prof. Pedro Arantes. 42 

Prof. Glaydson José propôs a criação de um GT. e Profa Ana Nemi propôs que esse GT seja 43 

composto pela comissão de infraestrutura, 1 representante de cada departamento, 1 técnico 44 

administrativo e 1 participação discente. Prof. Odair considerou importante a participação de 45 

representantes da Câmara de Extensão e Pós-graduação. Prof. Daniel V. apresentou a proposta com a 46 

seguinte composição: 01 representante de cada Câmara Técnica (Graduação, Pós-Graduação e 47 

Extensão), 01 representante dos servidores técnicos administrativos e 01 representante discente da 48 

Pós-Graduação, sendo aprovada por unanimidade. 7º item da pauta: Planejamento para a Expansão 49 

do campus Guarulhos – adequações nos Projetos Pedagógicos e estudo de novos cursos: Prof. 50 
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Daniel V. Propôs que seja criado um GT para pensar na criação de novos cursos com participação da 51 

Direção Acadêmica neste GT. Prof.ª Débora propôs que seja elaborado um calendário de discussões 52 

com prazo visando contemplar as necessidades do campus. Em votação foi provado a criação de um 53 

GT, com 01 abstenção com seguinte composição 6docentes (1 representante de cada Departamento 54 

Acadêmico), 6 estudantes (1 representante  de cada curso de graduação), 3 representantes dos 55 

servidores técnicos administrativos, 1 representante da Câmara Técnica de Graduação, 1 56 

representante da Câmara Técnica de Pós-Graduação e 2 membros da Direção Acadêmica (diretor e 57 

vice-diretora), que terá a responsabilidade de propor um cronograma para o projeto de expansão.  58 

Ficou acordado que as indicações para composição dos GT’s serão enviadas à direção acadêmica até 59 

a próxima reunião da Congregação. 10º item da pauta: Homologação dos Representantes do 60 

campus Guarulhos nas coordenadorias da Prograd: Foi aprovado que a Câmara Técnica de 61 

Graduação enviará à Direção Acadêmica os nomes indicados por ela para comporem as 62 

Coordenadorias solicitadas pela Prograd,  para aprovação ad referendum na próxima reunião da 63 

Congregação; Os demais itens da pauta: 8) Organização do IV Colóquio de Humanidades; 9) 64 

Comissão de Biblioteca; 11) Indicação de membro docente para o Comitê de Ética em Pesquisa -  65 

estão previstos para a reunião da Congregação de Junho de 2014.Informes da Direção Acadêmica: 66 

1) Realização da cerimônia de Colação de Grau Ordinária da EFLCH : Ocorrida em 07/05/2014, no 67 

Auditório Adamastor Centro, a 4ª Colação de Grau da EFLCH, foi organizada pela Comissão de 68 

Formatura, com apoio da Direção Acadêmica. A cerimônia teve a presença da Reitora da Unifesp, da 69 

Pró-Reitora de As. Estudantis e de segmentos da comunidade acadêmica, amigos e familiares dos 70 

formandos. Com 195 formandos(as), foi a maior colação de grau da história da Unifesp! A Direção 71 

Acadêmica agradece aos docentes e técnico-administrativos envolvidos e parabeniza os ex-alunos por 72 

esta conquista, com votos de sorte e sucesso no exercício da profissão. 2) Andamento da obra do 73 

prédio principal dos Pimentas: Com previsão de entrega do prédio para o 1º semestre de 2015, a obra 74 

obedece ao cronograma previsto. As fotos da obra encontram-se no sítio da EFLCH, em espaço que 75 

será atualizado regularmente. 3) Adaptações nas instalações da unidade provisória:  As adaptações no 76 

1º andar serão concluídas até 16/05/2014, o que permitirá o pleno uso das salas dos professores, dos 77 

departamentos acadêmicos e demais setores acadêmicos ali localizados. Concomitantemente, estão 78 

sendo realizados os serviços elétricos no Centro de Memória e no Visurb e a sala do PIBID está 79 

sendo instalada ao lado do Laboratório de Informática no 4. Andar, garantindo condições para o 80 

funcionamento destes espaços. 4) Inauguração das salas de Bancas Examinadoras e de 81 

Videoconferência: Com usos por agendamento, como os demais espaços multiuso do campus, a sala 82 

de Bancas Examinadoras funciona na sala 120-D (ao lado do setor de pós-graduação) e sala de 83 

Videoconferência está localizada no 4º andar (junto ao setor de TI). As solicitações de uso deverão 84 

ser enviadas com antecedência à Direção Acadêmica. Após, serão atendidas as demandas pontuais de 85 

manutenção, retornando às atividades rotineiras de manutenção predial, após esforços concentrados 86 

na implantação da unidade provisória. 5) Regimento Interno do campus: feitos os apontamentos pela 87 

Procuradoria Regional Federal (PRF), o mesmo foi enviado aos membros da Congregação e, 88 

posteriormente, encaminhado para a Reitoria. O Regimento Interno consta na pauta da próxima 89 

reunião do Conselho Universitário – Consu - (de maio de 2014) e entrará em vigor imediatamente 90 

após a sua aprovação. 6) Depto. de História da Arte: A profa. Marina Soller renunciou ao mandato de 91 

Chefe do Departamento em 06/05/2014. Vice-chefe, Prof. Cássio da Silva Fernandes está afastado 92 

para participação em evento internacional e retorna em 16/05/2014. Nesse período, a direção 93 

acadêmica está respondendo pelo Departamento. 7) Congresso da Unifesp: a realizar-se nos dias 03, 94 

04 e 05 de novembro (e tratará dos temas: Concepção do Projeto Político Acadêmico da Unifesp: seu 95 

papel sócio-econômico-ambiental;  A consolidação da Unifesp: financiamento da universidade 96 

pública;  Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder, representatividade e autonomia). 97 

A proposta da Direção Acadêmica é que ocorra um processo de debates no campus a ser levado ao 98 

evento, que deverá ser ponto de pauta da reunião da Congregação do campus do mês de junho de 99 

2014. 8) Relato da  vice-diretora sobre o afastamento para estágio pós-doutoral no exterior: Durante 100 

período de convivência e de aprendizagens em duas universidades europeias: Universidade Católica 101 
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Portuguesa, em Lisboa e Universidade de Nantes (no Centre de Recherche en Education de 102 

Nantes/CREN), França - foi possível desenvolver pesquisa sobre formação de professores e refletir 103 

sobre os limites e as possibilidades do nosso campus de Humanidades, bem como a necessidade de 104 

maior estímulo para a participação da comunidade acadêmica em programas de mobilidade 105 

internacional e posterior socialização no campus.  A experiência será compartilhada em evento a ser 106 

organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, sobre o Espaço Europeu de Educação 107 

Superior na formação de professores (um dos termas estudados no estágio).9) Agradecimento à Prof.ª 108 

Magali Silvestre: A Direção Acadêmica agradece à Profª Magali Aparecida Silvestre (Depto. de 109 

Educação) pela sua dedicação e profissionalismo durante os quatro meses que esteve à frente da vice-110 

direção do campus, em substituição à Prof.ª Marineide Gomes. Informes dos Departamentos./setores: 111 

ficou acordado que os informes seriam encaminhados por e-mail (e-mail da Congregação do campus) 112 

para compor a ata da reunião. A reunião foi encerrada às 19:05 e esta ata foi lavrada por mim, 113 

Andréia Pereira, secretária da Congregação. 114 
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