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

HUMANAS 2 

No dia 6 de agosto de 2012, às 14 horas e 45 minutos, na sala de aula 1 do prédio central da Escola de 3 

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

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

conforme lista de presença anexa. Professor Marcos Cezar abriu a reunião informando os 6 

conselheiros que estão na reunião por solicitação da Congregação a comissão de infraestrutura, a 7 

Comissão de Biblioteca, o servidor Alexandre e o engenheiro Carlos do departamento de Engenharia. 8 

Pauta única: questões de infraestrutura em andamento e informes da comissão de organização da 9 

discussão. Conselheiro William, coordenador da biblioteca apresentou demanda. Como todos sabem 10 

existe o projeto Fap livros onde conseguimos 650 mil dólares para aquisição de livros, estamos com 6 11 

mil livros em processamento de compra. Não temos espaço no campus para guarda dos livros. A 12 

comissão propõe a utilização da sala 4 para colocação de estantes e disponibilização dos livros. As 13 

comissões conversarão em regime de urgência para atender à demanda. Professor Cleber, do NAE, 14 

leu moção pela permanência do campus no bairro dos Pimentas. Professor Juvenal pediu a fala para 15 

esclarecimentos em função da carta protocolada pelos coordenadores do departamento de Educação 16 

ao CONSU. Comissão de infraestrutura iniciou a apresentação com diagnósticos preliminares, 17 

imagens com os terrenos a serem possivelmente utilizados e apresentação do colégio Agnus Dei. 18 

Professor Marcos Cezar relatou que está em andamento licitação de equipe técnica para auxiliar os 19 

trabalhos da comissão. Engenheiro Carlos tomou a palavra e mencionou que o prédio Stiefel está em 20 

melhores condições de adaptação. O colégio Agnus Dei é um prédio muito antigo está desocupado há 21 

quase dez anos. Seriam necessários no mínimo seis meses para obras necessárias. Sobre transporte, 22 

professor Xavier Amadeo, da comissão de infraestrutura mencionou ser necessária empresa de 23 

consultoria para avaliar as questões de acesso ao campus (equipe técnica para estudo especializado). 24 

Sr. Alexandre, da comissão de licitação esclareceu algumas dúvidas sobre o regime de licitação 25 

anterior e o atual. Não houve mudança na licitação e sim na modalidade. Henrique diz que 26 

deveríamos solicitar ao CONSU um estudo de mobilidade urbana. Será levada à reitoria a demanda 27 

de uma equipe específica para auxiliar nas questões de infraestrutura. Professora Olgaria fez 28 

encaminhamento sobre a suspensão temporária da assinatura do contrato de licitação. Professor 29 

Marcos Cezar esclareceu que esse tipo de expediente já existe. Professor Glaydson esclareceu que 30 

após consulta feita à procuradoria existe a possibilidade de prorrogar o processo de licitação por mais 31 

30, 60 ou 90 dias, ou prorrogar a publicação do resultado. Será marcada reunião com a procuradoria 32 

para consulta. Reunião extraordinária na quinta, dia 16, 16:30 hs para votação do pedido de 33 

prorrogação do processo licitatório. Professor Glaydson leu os nomes dos membros da comissão que 34 
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organizará a discussão sobre a permanência da EFLCH no Pimentas. Comentou que os formatos para 35 

o evento serão divulgados na próxima reunião. Comissão irá relatar, através de atas, sugestão do 36 

professor Juvenal e trazer a as discussões sistematizadas a congregação. Às 17 horas e 05 minutos a 37 

reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, Secretária da Congregação.  38 


