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

CIÊNCIAS HUMANAS – NOVEMBRO/ 2013 2 

 3 

No dia sete de novembro de dois mil e treze, às 16:40, no Anfiteatro da unidade provisória da Escola 4 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros que compõem a Congregação da 5 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus 6 

Guarulhos, conforme lista de presença anexa. A Prof.ª Marineide O. Gomes, vice-diretora acadêmica, 7 

iniciou a reunião com os Informes: - da Direção Acadêmica: 1) informa a razão da ausência nesta 8 

reunião, do diretor acadêmico, Prof. Daniel Vazquez pelo fato dele estar representando a Unifesp, na 9 

visita da Presidente Dilma Roussef ao bairro dos Pimentas, no CEU Pimentas, atendendo à 10 

solicitação da Profa. Soraya Smaili e convite do prefeito de Guarulhos, Sebastião Almeida, sendo 11 

que, ao retornar, assumirá a coordenação da reunião; 2) sobre a mudança para unidade provisória, 12 

Profa. Marineide informa das prioridades para o funcionamento do campos, considerando os espaços 13 

coletivos (sala de aula, biblioteca, restaurante universitário, transporte com incremento de nova linha 14 

de ônibus e a área de Tecnologia da Informação/TI) e que ainda há pendências que exigem ajustes, 15 

como o sistema de TI, o cabeamento dos telefones, os pontos de energia elétrica que estão sendo 16 

encaminhados; anunciou a chegada do servidor Nivaldo Alves Carvalho - Engenheiro Civil; ressaltou 17 

a importância do uso do crachá para entrada e circulação no prédio por medida de segurança, 18 

conforme deliberação da Congregação do campus em reunião anterior; a criação de salas multiuso – 19 

para os deptos. e coletivas – para o campus (não previstas na planta de adaptação original) com o 20 

objetivo de minimizar as necessidades dos setores/Departamentos para reuniões menores, sob 21 

agendamento; 3) Conforme acordado, será enviado o extrato da reunião da Congregação, a ser  22 

publicado em até três dias após a reunião; A Profª. Marineide fez um pedido em relação às Comissões 23 

que foram aprovadas em reuniões anteriores da Congregação e que ainda não iniciaram os trabalhos, 24 

para que seus membros convoquem as reuniões e iniciem as atividades. A Comissão de Regimento 25 

Interno recebeu as propostas, com o adiamento do prazo de mais um mês para sistematizar o material 26 

que recebeu e o prazo se encerrou no último dia 05/11. Também foi solicitado pela Profª. Marineide 27 

que a Comissão de Transportes se reúna para ajustar os serviços de transporte existentes, como a 28 

criação de nova linha de ônibus e alteração da linha servida pela EMTU. Quanto ao GT criado de 29 

Ações Preventivas Contra Violência e Fortalecimento das Relações Humanas no campus, o grupo 30 

ainda não conta com a representação dos técnicos do NAE, e é muito importante que esse GT se 31 

reúna e pense em ações para prever e sanar  casos de violência que envolvem a comunidade 32 

acadêmica. 4) Parabenizou o Departamento de Letras pela avaliação do MEC com a obtenção da nota 33 

4.0., sendo seguida pela Profa. Francine Weiz que agradeceu o empenho das direções acadêmica e 34 

administrativa nas sucessivas visitas dos avaliadores do Min. da Educação junto ao Curso de Letras. 35 

Parabenizou também o Prof. Tales Ab. Z’aber (Filosofia) pelo recebimento do prêmio Jabuti na 36 

categoria Psicologia e Psicanálise e à Profª. Cinthya Sarti pelo prêmio Capes de tese orientada por ela 37 

junto ao Programa de Saúde Coletiva da Unifesp. Cumprimentou também o Depto. de História da 38 

Arte, pela celebração de Convênio com o Ministério da Cultura, referente ao “Programa Mais Cultura 39 

nas Escolas”. Estas realizações representam reconhecimentos do trabalho realizado pelo campus; 5) 40 

Profª. Marineide informa que precisará se afastar por 4 meses da vice-direção acadêmica para um 41 

estágio pós-doutoral  em Portugal e França que conta com Bolsa da Capes (Estágio Senior no 42 

Exterior) e, conforme previsto no Regimento Geral da Unifesp, no impedimento temporário do vice-43 

diretor do campus, o Diretor acadêmico tem a prerrogativa de indicar outra pessoa para assumir a  44 

função e, para isso foi convidada a Profª. Magali Aparecida Silvestre (do Depto. de Educação), a qual 45 

agradece a colaboração e que dará continuidade ao trabalho junto à direção acadêmica de 15/12/2013 46 

a 14/04/2014. A Profª. Magali agradeceu o convite e disse que espera a colaboração de todos para 47 

continuar o desafio dessa nova gestão, que tem se mostrado democrática e com procedimentos 48 

transparentes e de estímulo ao trabalho coletivo, princípios que lhe são caros. Dos Departamentos: 49 

não houve informes. Da Câmara Técnica de Graduação: Profª Débora Maciel sugeriu uma forma de 50 

encaminhamento que torne visível as solicitações de reserva de 34 salas, café e água, uso da sala de 51 
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impressão e sugeriu uma lista de demandas a serem resolvidas no campus no nível da Graduação. E 52 

quanto à organização dos eventos, que tenha centralização em uma pessoa, para evitar sobreposições 53 

e por fim, solicitou uma sala para a Câmara Técnica de Graduação. Da Câmara Técnica de Extensão: 54 

Prof. Odair Paiva informa que a servidora Lilian Lino secretariará a Câmara e  reforça a solicitação da 55 

Profa. Débora Maciel sobre a organização dos eventos a serem realizados na unidade provisória. Da 56 

Comissão de Comunicação: Prof. André Machado informa que a Comissão, em reunião com a 57 

reitoria e Depto. de Comunicação e Informação, discutiu sobre a reforma dos sites dos campi, porém 58 

a reitoria não tem como oferecer recursos para colocar em prática o projeto apresentado, em curto 59 

prazo, mas haverá recomendações para todos os campi visando adaptar os sites existentes e 60 

uniformizare agilizar o acesso às informações. Também foi informado pela reitoria que o campus tem 61 

um assessor de imprensa, focado nas demandas de Guarulhos e que está disponível para as 62 

necessidades de comunicação do campus, jornalista José Guerra. O NAE: Profª. Ana Hofmann 63 

informa que a PRAE está elaborando Minuta de Regimento dos NAEs por meio de uma Comissão 64 

que conta com representação dos NAEs e que estará disponível um período para consulta pública, 65 

devendo ser discutido nas Congregações dos campi e encaminhado as observações à PRAE. Dos 66 

Discentes: A discente Luna Borges informa que a Comissão de Moradia Estudantil não se reuniu até 67 

o momento e quanto a proposta de Regimento Interno do campus, os alunos não tiveram tempo de se 68 

reunir para elaborar propostas. Informa que a linha de ônibus Centro-Pimentas não obedeceu aos 69 

pontos de parada, conforme acordado. O Restaurante Universitário está servindo comida fria e com 70 

muita fila de espera e a sala de cópias para os estudantes não está funcionando corretamente. 71 

Questionou também o prazo para rematrículas e solicitou que o tempo seja ajustado, conforme os 72 

demais campi, que é de 24 dias. Profª. Marineide solicita de todos compreensão e envolvimento nessa 73 

fase inicial na unidade provisória e que será preciso uma reorganização de rotinas e adaptações. Dos 74 

Técnicos Administrativos: tec.adm. Wellington das Virgens informa que na reunião da Congregação 75 

de outubro foi solicitado adiamento da apresentação da proposta do Regimento Interno do campus e 76 

que até o momento não tiveram tempo para se reunirem. Terminado os informes – foi iniciada 77 

apreciação da pauta do dia: 1) Aprovação das Atas das reuniões da Congregação de 05/09/2013 e 78 

03/10/2013, com observação da representante estudantil Karen Ishiguro que solicitou adiamento da 79 

aprovação para a próxima reunião, proposta rejeitada pelos presentes. As atas foram aprovadas pelos 80 

presentes com dezoito votos, sete abstenções e quatro votos contrários. 2) Aprovação da Banca 81 

Examinadora do Concurso de Livre Docência: Candidato: Prof. Sr. Plinio J. Smith, que ocorrerá 82 

nos dias 18 e 19/12/2013; Aprovada com vinte e sete votos e quatro abstenções. 3) Indicação de 83 

Docente para a Comissão PAD: foi solicitado aos departamentos a indicação de nomes de docentes 84 

para compor a Comissão. 4) Calendários Acadêmicos: Foi aprovado a retificação no Calendário 85 

Acadêmico de 2013: Recesso escolar: 22 dias: de 21/12/2013 a 12/01/2014, reinício das aulas: 86 

13/01/2014 (2ª feira) a 08/03/2014 + exames (10 a 14/03/2014), com vinte e sete votos e duas 87 

abstenções. Referente ao Calendário Acadêmico de 2014, a Profª. Marineide informa que será 88 

necessário a adequação do Calendário de acordo com a Lei da Copa do governo federal, o que 89 

implica em mudança da proposta anterior, aprovada pelo Conselho de Graduação que buscou unificar 90 

os Calendários dos campi. Vários presentes se manifestaram contra essa proposta. Após debates, 91 

houve a rejeição ao Calendário Acadêmico de 2014 aprovado em reunião do Conselho de Graduação 92 

de 06/11/2013, com nenhum voto favorável, seis abstenções e vinte votos contrários, sendo aprovado 93 

ainda uma Moção ao CONSU e à PROGRAD, justificando a deliberação. A Profa. Marineide Gomes 94 

solicita que um grupo da Congregação elabore uma proposta de texto desta Moção, a ser lida e votada 95 

ao final da reunião, o que foi acatado por todos. Nesse momento, o Prof. Daniel Vazquez assume a 96 

coordenação da reunião e encaminha o item 5) Relatório da Comissão de Infraestrutura: Prof. 97 

Sandro Kobol apresentou a proposta da Comissão de Infraestrutura (CEFIAI) sobre o uso das salas do 98 

CEU-Pimentas e Galpão: a) estabelecer as salas do CEU como espaços multiuso, disponíveis 99 

mediante agendamento, visando atender os projetos que se estruturam sobre aulas e seminários; b) 100 

destinar as salas do prédio administrativo dos galpões para aqueles que impliquem armazenamento 101 

e/ou manipulação de livros, materiais bibliográficos, equipamentos de informática, instrumentos 102 
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musicais, etc. e conforme solicitado pelo prof. André Machado, 02(duas) salas do CEU serão usadas 103 

para armazenamento dos materiais do Centro de Memória. A proposta de recomendação da CEFIAI 104 

foi aprovada com quatorze votos favoráveis, seis votos contrários e quatro abstenções. Foram 105 

aprovados ainda os ofícios da CEFIAI: 1) locação de imóvel nas proximidades da unidade provisória 106 

para atividades de graduação e de pós-graduação; 2) atividades no galpão; 3) Moradia Estudantil - 107 

ofícios a serem encaminhados para a PROPLAN a partir de levantamento de demandas feitas pelo GT 108 

criado para elaborar as justificativas para uso desses espaços, com dezenove votos favoráveis, 109 

nenhum voto contrário e três abstenções. 6 ) Normas para uso dos espaços coletivos na unidade 110 

provisória: ficou prevista para a reunião da Congregação de dezembro. 7) Reforma do prédio 111 

principal dos Pimentas (arco das salas de aula): a repr.discente Luna Borges solicita que seja 112 

incluído na reforma, o prédio que será destinado aos estudantes (CA e prédio administrativo). Será 113 

encaminhado o processo para a Comissão de Infraestrutura (CEFIAI) visando a averiguação das 114 

necessidades e providências institucionais para a reforma. 8) Revisão do PDI: A proposta de 115 

constituição de um GT foi aprovada com a composição 6 docentes; 6 tec. adm. e 6 discentes, cujo 116 

trabalho será precedido de uma rodada de debates nos departamentos/setores/segmentos no período 117 

de 08/11 a 22/11/2013. Foi pré-agendada uma reunião com o Pró Reitor de Planejamento para 118 

12/11/2013, terça-feira, as 18:00h, na sala 420, para esclarecimentos e possibilidade de adiamento do 119 

prazo para envio do PDI revisado. 9 - Resultado da eleição para chefe e vice-chefe do 120 

Departamento de Filosofia: Prof. Daniel Vazquez informa os nomes dos Prof. Alexandre de 121 

Oliveira Torres Carrasco e da Profª. Arlenice Almeida da Silva e deseja bom trabalho aos dois. Dado 122 

o adiantado da hora, a reunião foi suspensa e os itens: 10) Homenagem aos servidores e trabalhadores 123 

envolvidos nos processos de mudança e adaptação da unidade provisória e 11) Aprovação do 124 

Regimento do Departamento de Educação -  ficaram para a reunião da Congregação do mês de 125 

dezembro. O Prof. Odair Paiva leu a Moção que um grupo de docentes elaborou sobre a rejeição à 126 

proposta de mudança do Caldendário Acadêmico de 2014 pela Lei da Copa e foi aprovada por todos 127 

(Anexo). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 21:05 e eu, Andréia Pereira, 128 

Secretária da Congregação, lavrei a presente ata. 129 

 130 

Anexo – Moção sobre a vinda de médicos estrangeiros 131 

A Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 132 

Paulo vem a público repudiar veementemente as vergonhosas demonstrações de intolerância e 133 

racismo diante da vinda de médicos estrangeiros que, ignorando as fronteiras linguísticas ou 134 

nacionais, vêm nos dar significativas lições de desprendimento e humanidade ao se dispor a exercer a 135 

medicina nas remotas localidades onde muitos médicos brasileiros relutam em se instalar. Este 136 

simples gesto já permitiu diagnosticar os sintomas da doença que acomete a sociedade brasileira 137 

desde os tempos da escravidão: a desigualdade e o preconceito que são o resultado da insensibilidade 138 

e da indiferença. 139 

Este tipo de preconceito não tem lugar numa universidade como a Unifesp, que se orgulha da sua 140 

reconhecida tradição de dedicação à saúde indígena e de atendimento às populações carentes. Assim, 141 

prestamos a nossa singela homenagem aos valorosos médicos estrangeiros que aceitaram o apelo do 142 

governo brasileiro para contribuir com a melhoria da saúde no nosso país. 143 


