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

HUMANAS 2 

No dia 05 de maio de 2012, às 16 horas e  45 minutos, na sala de aula 8 do prédio central da Escola 3 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros compõem a Congregação da Escola 4 

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

conforme lista de presença anexa. Pauta: Informes da Diretoria Acadêmica; Informes dos 6 

Departamentos; Informes dos Técnicos Administrativos; Informes estudantis; Informes das Câmaras. 7 

Ordem do dia: 1) Aprovação das atas pendentes; 2) Pedido de redistribuição do Departamento de 8 

Educação; 3) Consolidação do planejamento em relação à paralisação discente; Resposta às 9 

Comissões. Professor Marcos Cezar abriu a reunião informando aos conselheiros que o professor 10 

Odair entregou carta à Congregação (em anexo). Primeiro informe: a Instituição recebeu as chaves 11 

que nos autorizam a ocupar o terreno em frente, Estrada Caminho Velho, nº 300. Consolidou-se o 12 

processo e nos próximos dias os docentes e servidores poderão utilizar o estacionamento. Será 13 

decidida sobre a questão de biblioteca, sala dos professores para projetos em conjunto com a 14 

Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade. Há três meses foi apresentado um estudo 15 

da possibilidade de incluir nas negociações para alugar a indústria Stieffel. Para que a locação se 16 

viabilize a instituição é obrigada a pedir laudo técnico do preço. Se o laudo avaliar que o pedido é 17 

compatível com o valor de mercado a Instituição poderá pagá-lo, caso contrário, se o valor solicitado 18 

for considerado incompatível com o valore de mercado, os proprietários precisam aceitar a 19 

diminuição para a que a Instituição possa celebrar o contrato. No ultimo dialogo institucional com o 20 

Ministro da Educação obteve-se autorização para prosseguir na busca por um imóvel suplementar, 21 

necessário neste momento de transição até a construção do prédio novo. Outro informe: está em 22 

andamento os trabalhos das comissões, algumas com expediente mais adiantado que as outras. Uma 23 

das mais importantes é a comissão regimental. Assim que possível será convocada para sistematizar 24 

as propostas de organização do regimento interno da EFLCH. Fará também a produção do regimento 25 

da congregação. O diretor administrativo, Sr. Barretto deu esclarecimento ao professor Silvio sobre o 26 

laudo RIT (trânsito) que está faltando para aprovação do projeto do campus. O projeto do corpo de 27 

bombeiros foi aprovado. Professor Markus colocou duas sugestões em relação às comissões, chamar 28 

a comissão de orçamento para início dos trabalhos. Outra seria o convite à representação discente 29 

para começar a redigir a vida regimental dos estudantes. Ultimo informe: professor Marcos Cezar 30 

informou que na próxima terça, dia 08, participará de uma reunião para tentar definir agenda com o 31 

governo do estado para pedido de conexão de transporte. Sendo definida informará a Congregação 32 

por e-mail. A prefeitura de Guarulhos por intermédio da secretaria de habitação oferecerá 33 

informações sobre o que é possível fazer para colaborar na construção das moradias estudantis. Será 34 
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agendada reunião com o secretario de habitação para consolidar as informações a respeito. Informe 35 

departamento Ciências Sociais: professora Márcia Tosta informou que a reunião com os alunos 36 

ocorrerá no dia seguinte. Professoras Cynthia e Grabriela foram reconduzidas como coordenadora e 37 

vice do programa de pós-graduação em Ciências Sociais. Aprovado por unanimidade. A prof. Márcia 38 

Tosta informou que houve uma substituição na vice-coordenação do curso de Ciências Sociais. A 39 

nova vice será a professora Cristina Pompa. Aprovado por unanimidade. Departamento Educação: 40 

professor Daniel informou que a carta aos estudantes já foi enviada. Instauraram comissão para 41 

apurar o que vem acontecendo. Indicaram dois docentes: professoras Adriana e Betânia. 42 

Departamento Filosofia: professor Silvio: o departamento se reuniu e votaram favoravelmente à 43 

abertura de sindicância interna para apuração dos fatos. A correspondência aos alunos foi redigida 44 

hoje, em que se manifestam contra os atos de violência que são inadmissíveis e que sejam apurados. 45 

Pretendem se reunir com os estudantes em nove de maio. Departamento História: encaminharam a 46 

documentação aos alunos, marcaram reunião dia 07/06. Apóiam a sindicância por conta da violência 47 

e vandalismo, uso indevido de imagem. Os docentes têm pedido de esclarecimento sobre a banda 48 

larga no campus e outra solicitação sobre demanda da organização de banco de dados das ciências 49 

humanas. Precisam de estrutura de TI no campus. Barretto esclareceu sobre a questão de passar de 20 50 

para 100 megas:  “Foi encaminhado ao Sr. Marcelo di Pietro a solicitação da mudança, porém, ainda 51 

não tiveram retorno. Todas as melhorias só poderão ser feitas com o auxilio do DTI em SP”. 52 

Departamento História da Arte: se reuniram com os alunos no dia anterior e com o colegiado e todos 53 

repudiam os acontecimentos ocorridos na semana anterior. Departamento Letras: se reuniram no dia 54 

anterior com os docentes. Tentaram definir estratégias e em seguida fizeram duas reuniões com os 55 

estudantes que foram produtivas e construtivas marcadas pela pluralidade das opiniões. Faltam alguns 56 

ajustes sobre o que seguirá aos alunos. Conselheiro Bruno quer protocolar o segundo pedido de 57 

solicitação para audiência pública. A solicitação foi recebida pelo professor Marcos Cezar. Informe 58 

Câmara de Extensão: na última reunião da congregação fora aprovado o regulamento da Câmara. 59 

Informou que as reuniões da PROEX são feitas uma vez por mês. Os projetos são aprovados ad 60 

referendum. Comissão de negociação se reuniu hoje à tarde para pensar em algumas questões. O 61 

primeiro informe: compareceu a discente da pós a aluna Carine Assumpção, Marcos Vinícius de 62 

Paula, ambos discentes de Ciências Sociais. A comissão ponderou sobre os vários aspectos que 63 

dificultam o dialogo entre vários setores e solicitaram participação do corpo discente da pós-64 

graduação. Informaram que farão reunião com o movimento estudantil que há indicativo de que a 65 

reunião ocorrerá no dia seguinte às 17hs. A ata de abril receberá as inserções que serão enviadas 66 

pelos Conselheiros. Ata de março aprovada. Pedido de redistribuição do Depto de Educação. 67 

Receberam pedido da professora Jerusa Vilhena de Moraes da Federal Rural do RJ. Uma comissão 68 
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deu um parecer favorável à vinda da professora.  Está aprovado  pela Congregação a aprovação da 69 

vinda da professora para o departamento de Educação. Professor Glaydson mencionou a ata da 70 

comissão de infraestrutura. Resposta dada a comissão segundo deliberações da Congregação. Leu as 71 

orientações à Congregação. Sobre perda da verba Capes, a professora Maria Rita informou que já fora 72 

encaminhado aos chefes de depto. Professor Marcos Cezar solicita encaminhamento à Direção 73 

Acadêmica. Departamento de Letras encaminhou o nome da professora Maria do Socorro para 74 

coordenação do Programa de Pós-Graduação em Letras. Nome homologado. Na sequência, 75 

atendendo pedido de vários Conselheiros o Professor Marcos Cezar esclareceu que um pedido de 76 

sindicância pode ser solicitado por qualquer servidor com base no Código de Ética. Os pedidos que 77 

incluem nomes e instâncias de aprovação têm a intenção de reforçar politicamente determinado 78 

pedido. Na sequência, formalizou o encaminhamento do pedido de verificação de transgressão do 79 

código de ética. Leu texto aos conselheiros que após debate e sugestões de aperfeiçoamento foi assim 80 

aprovado: A Diretoria Acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, 81 

respaldada por sua Congregação, solicita a Vossa Magnificência que encaminhe à Pró-Reitoria de 82 

Assuntos Estudantis e às demais instâncias consideradas pertinentes, o pedido de abertura de 83 

procedimentos formais para apuração dos fatos abaixo explicitados: 84 

a) Desrespeito, agressão e intimidação física a docentes, técnicos de assuntos educacionais e 85 

discentes nas dependências do Campus Guarulhos; 86 

b) Desacato, agressão verbal, referência insultuosa a docentes, técnicos de assuntos educacionais 87 

e discentes dentro e fora das salas de aulas; 88 

c) Impedimento do livre funcionamento dos Departamentos da Escola de Filosofia, Letras e 89 

Ciências Humanas; 90 

d) Danificação de bens sob responsabilidade da Universidade Federal de São Paulo. Os 91 

fatos acima explicitados ocorreram no bojo do processo de paralisação das aulas de graduação 92 

decorrente da greve estudantil deflagrada no Campus Guarulhos entre os dias 22/03/2012 e 93 

08/05/2012. 94 

Conselheiro Rodrigo informou que os técnicos administrativos não receberam a carta. A posição do 95 

departamento de Filosofia é que entendem que a comissão de intermediação não colocará propostas 96 

para finalizar a greve. Conselheiro Bruno pede o nome dos envolvidos nos fatos ocorridos. Em 97 

votação aprovação de pedido de investigação para a Reitoria. Votos contrários: três votos contrários. 98 

Abstenções: 9 votos. Declarações de votos: professor Henrique Parra se manifesta “contra todas as 99 

formas de violência, inclusive através de carta. Apoiou mecanismos internos para resolução das 100 

questões. Acha que está numa relação de complexidade fazendo parte da comissão de intermediação”. 101 

Professora Débora: “a abstenção de tal votação deve-se ao que considero ser uma inadequação do 102 
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timing das medidas institucionais para contenção dos conflitos no campus, pois o pedido imediato de 103 

abertura de sindicância para apuração e responsabilização de ações e condutas de estudantes em greve 104 

chega antes mesmo que a comissão de intermediação, criada pela própria Congregação, tenha feito 105 

sua primeira reunião com a comissão de diálogo do movimento estudantil, marcada para amanhã, 106 

sexta-feira”. Professora Marcia Tosta: “abstenho-me de tal votação considerando que, enquanto 107 

representante do Departamento de Ciências Sociais, não trago uma posição discutida e manifestada 108 

deste sobre o assunto, uma vez que a matéria não foi objeto de discussão, tal como se põe hoje para 109 

deliberação”. Às 20 horas e 13 minutos a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian 110 

B. de Oliveira, Secretária da Congregação.  111 


