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1) Realização da cerimônia de Colação de Grau Ordinária da EFLCH   
 

 
 
Ocorrida em 07/05/2014, no Auditório Adamastor Centro, a 4ª Colação de Grau da 
EFLCH., foi organizada pela Comissão de Formatura, com apoio da Direção Acadêmica. A 
cerimônia teve a presença da Reitora da Unifesp, da Pró-Reitora de As. Estudantis e de 
segmentos da comunidade acadêmica, amigos e familiares dos formandos. Com 195 
formandos(as), foi a maior colação de grau da história da Unifesp! A Direção Acadêmica 
agradece aos docentes e técnico-administrativos envolvidos e parabeniza os ex-alunos por 
esta conquista, com votos de sorte e sucesso no exercício da profissão. 
 
 
2) Andamento da obra do prédio principal dos Pimentas 
 

 
 
Com previsão de entrega do prédio para o 1º semestre de 2015, a obra obedece ao 
cronograma previsto. As fotos da obra encontram-se no sítio da EFLCH, em espaço que 
será atualizado regularmente. 



 
3) Adaptações  nas instalações da unidade provisória: 

 
 
 
As adaptações no 1º andar serão concluídas até 16/05/2014, o que permitirá o pleno uso 
das salas dos professores, dos departamentos acadêmicos e demais setores acadêmicos 
ali localizados. Concomitantemente, estão sendo realizados os serviços elétricos no Centro 
de Memória e no Visurb e a sala do PIBID está sendo instalada ao lado do Laboratório de 
Informática no 4. Andar, garantindo condições para o funcionamento destes espaços. 
Após, serão atendidas as demandas pontuais de manutenção, retornando às atividades 
rotineiras de manutenção predial, após esforços concentrados na implantação da unidade 
provisória.  
 
 
4) Inauguração das salas de Bancas Examinadoras e de Videoconferência 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com usos por agendamento, como os demais espaços multiuso do campus, a sala de 
Bancas Examinadoras funciona na sala 120-D (ao lado do setor de pós-graduação) e sala 
de Videoconferência está localizada no 4º andar (junto ao setor de TI). As solicitações de 
uso deverão ser enviadas com antecedência à Direção Acadêmica. 
 
 
 



5) Regimento Interno do campus: feitos os apontamentos pela Procuradoria Regional 
Federal (PRF), o mesmo foi enviado aos membros da Congregação e, posteriormente, 
encaminhado para a Reitoria. O Regimento Interno consta na pauta da próxima reunião do 
Conselho Universitário – Consu -  (de maio de 2014) e entrará em vigor imediatamente 
após a sua aprovação. 
 
 
6) Depto. de História da Arte: A profa. Marina Soller renunciou ao mandato de Chefe do 
Departamento em 06/05/2014. O Vice-chefe, Prof. Cássio da Silva Fernandes está 
afastado para participação em evento internacional e retorna em 16/05/2014. Nesse 
período, a direção acadêmica está respondendo pelo Departamento. 
 
 
7) Congresso da Unifesp: a realizar-se nos dias 03, 04 e 05 de novembro (e tratará dos 

temas: Concepção do Projeto Político Acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-econômico-

ambiental;  A consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública;  Reformas 

do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder, representatividade e autonomia). A 

proposta da Direção Acadêmica é que ocorra um processo de debates no campus a ser 

levado ao evento,  que deverá ser ponto de pauta da reunião da Congregação do campus 

do mês de junho de 2014. 

 
8) Relato da  vice-diretora sobre o afastamento para estágio pós-doutoral no 
exterior: Durante período de convivência e de aprendizagens em duas universidades 
europeias: Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa e Universidade de Nantes (no 
Centre de Recherche en Education de Nantes/CREN), França - foi possível desenvolver 
pesquisa sobre formação de professores e refletir sobre os limites e as possibilidades do 
nosso campus de Humanidades, bem como a necessidade de maior estímulo para a 
participação da comunidade acadêmica em programas de mobilidade internacional e 
posterior socialização no campus.  A experiência será compartilhada em evento a ser 
organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, sobre o Espaço Europeu de 
Educação Superior na formação de professores (um dos termas estudados no estágio). 
 
 
9) Agradecimento à Profª. Magali Silvestre 

 
A Direção Acadêmica agradece à Profª Magali Aparecida Silvestre (Depto. de Educação) 
pela sua dedicação e profissionalismo durante os quatro meses que esteve à frente da 
vice-direção do campus, em substituição à Profª Marineide Gomes. 

 


