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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP. 2 
Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de 2016, no Auditório da Unidade Provisória 3 

da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, 4 

realizou-se a reunião extraordinária da Congregação do campus Guarulhos. Sob a presidência 5 

do Prof. Daniel Arias Vazquez, diretor acadêmico, iniciou-se a reunião às dez horas e cinco 6 

minutos, após assinatura da lista de presença pelos membros (documento anexo), com o 7 

anúncio da presença dos representantes da Reitoria, a Prof.ª. Dra. Isabel Cunha, Pró-Reitora de 8 

Administração, Adm. Tânia Mara Francisco, responsável pelo ETAGAE e fiscal 9 

administrativa da obra do prédio novo do Pimentas e o eng. Carlos Meireles, responsável 10 

técnico da mesma obra, agradecendo a presença desses convidados. Em seguida, na sessão de 11 

informes da Direção Acadêmica, prof. Daniel V. informou: a) dos falecimentos, por mortes 12 

naturais, dos estudantes do campus, Caroline Oliveira Torres (curso de História da Arte), 13 

Osvaldo Henrique Silva (Curso de Letras/Espanhol) e Kátia Santana do Amaral (curso de 14 

Pedagogia), solicitando a todos que em memória dos estudantes se fizesse um minuto de 15 

silêncio, lamentando a interrupção de vidas promissoras, de forma tão precoce; b) sobre a 16 

mudança para o Pimentas (autorizada pela Reitoria, fiscais da obra no âmbito do GT 17 

Acompanhamento da Mudança) informa que há um cronograma de mudança, divulgado aos 18 

servidores do campus, e que já seguiram os materiais da biblioteca e das salas de aula para o 19 

Pimentas, sendo que  as estações de trabalho estão sendo mantidas na unidade provisória e 20 

seguirão ao final do período definido para a mudança, quando forem asseguradas as condições 21 

efetivas de trabalho no novo prédio; c) sobre a obra informa que houve um vendaval que 22 

retirou o forro colocado no pátio de entrada do prédio novo e que, por decisão dos fiscais, o 23 

mesmo foi retirado; d) sobre as reformas : a obra do Prédio Arco foi iniciada pela empresa que 24 

venceu o pleito do RDC (Regime Diferenciado de Contratação), Incorplan, com previsão 25 

inicial de entrega em agosto de 2015 e informa que os fiscais são os servidores do campus: 26 

arq. Pedro Rossetto, eng. Nivaldo Alves e a diretora administrativa Janete Marques. A reforma 27 

do antigo prédio administrativo será feita pela JWA, após a entrega da obra  do prédio 28 

principal, sob sua responsabilidade, de modo que os ambientes dos espaços estudantis e de 29 

extensão previstos para esse espaço ficarão alocados provisoriamente em outros espaços do 30 

campus até o término dessa reforma. Foi realizada reunião com  representantes dos espaços 31 

estudantis e feita essa informação, com concordância dos estudantes ali presentes, assim como 32 

se esclareceu dúvidas sobre a mudança desses espaços; d) informa que o RH, a Divisão de 33 

Materiais, a Brinquedoteca e a Secretaria de Alunos ficarão provisoriamente alocadas no 34 

subsolo do prédio novo, até o término dessas reformas. Em seguida, passou a palavra aos 35 

convidados da Reitoria. Com a palavra a Prof.ª Isabel Cunha iniciou falando da importância do 36 

recebimento do prédio novo para o campus Guarulhos, as dificuldades com o término da obra, 37 

que são naturais, considerando o seu porte, salientando o esforço da Reitoria e da direção do 38 

campus para que a obra seja finalizada e entregue para o início das atividades letivas de 2016. 39 

Citou as reuniões que o Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Mudança (que envolve o 40 

ETAGAE, a Pró Adm, os fiscais da obra e a direção do campus) que realiza check lists 41 

periódicos e do processo de acompanhamento dessa fase da obra, apontando as principais 42 

pendências: a) sobre a reforma do antigo prédio administrativo informa que a Reitoria recebeu 43 

informação da empresa JWA do não interesse por esse Termo Aditivo ao Contrato; b) sobre a 44 

Internet há necessidade da transferência do link da Rede Nacional de Pesquisa (RNP), o que 45 

ainda não ocorreu; c) sobre as tratativas com a EMTU para melhoria do transporte público na 46 

região, a Reitoria tem feito tentativas de agendamento de reunião com a direção da empresa 47 

mas não há resposta ainda; d) sobre a segurança, o aumento dos postos de vigilância está 48 

sendo analisado pela Reitoria; e) sobre a Moradia Estudantil – ainda não há resposta da parte 49 

da Prefeitura de Guarulhos sobre a doação do terreno; f) sobre  as vagas em creches, informa 50 

que isso ainda não ocorreu; g) sobre as melhorias no entorno do campus (iluminação e 51 

calçamento), estão sendo acompanhadas pela Direção Acadêmica e há progressos; h) sobre a 52 
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ligação da energia elétrica: reporta ser essa a maior dificuldade, considerando as visitas feitas 53 

pela empresa Bandeirantes, sem previsão de data para se fazer tal ligação. Após o término de 54 

sua apresentação, os Prof. Daniel V. e Marineide G. lamentam o fato de só agora a Reitoria 55 

informar sobre a não aceitação da reforma do antigo prédio administrativo pela JWA, sem 56 

antes ter antecipado à Direção do campus esta situação, tal como ocorreu com a notícia do 57 

adiamento da entrega da obra, feita em dezembro de 2015. Sobre as vagas em creches, a 58 

informação da professora está equivocada, pois é de conhecimento do Grupo de 59 

Acompanhamento da Mudança que as crianças, filhas dos estudantes, já estão matriculadas em  60 

unidade de educação infantil do entorno do campus (EPG Elis Regina) após levantamento 61 

apresentado pelo NAE do campus, sendo atendida toda a demanda. Com a palavra a fiscal 62 

administrativa da obra, adm. Tania Mara Francisco informa que assumiu a fiscalização da obra 63 

em outubro de 2015, após a saída do antigo fiscal, diretor administrativo Thomás Oliveira. A 64 

obra teve início em fevereiro de 2013 com previsão para terminar em 18 meses (em janeiro de 65 

2015), sendo que foram feitos Termos Aditivos ao Contrato, motivados pelas alterações que o 66 

campus definiu sobre o projeto original da obra. Reitera que a empresa solicitou mais 60 dias 67 

para entrega da obra e reitera as pendências informadas pela Prof.ª Isabel Cunha, creditando à 68 

ligação da energia elétrica a maior dificuldade para a entrega da obra e que após tal ligação o 69 

prédio precisará ficar uma semana sem energia elétrica para que haja o processo gradativo de 70 

energização das instalações e os testes dos equipamentos (ar condicionado, elevadores, 71 

automação), com os devidos contratos de manutenção desses serviços e a configuração dos 72 

ativos para a Internet e mais uma semana para ajustes. Após o prédio estar pronto, em quinze 73 

dias haverá o recebimento provisório da obra e mais 90 dias para o recebimento definitivo. A 74 

obra tem garantia de cinco anos e nesse período não podem ser feitas interferências estruturais 75 

na obra, sob risco de perda da garantia contratual. Cita o caso do campus de São José do 76 

Campus que buscou solução interna para resolver um problema de vazamento de água na área 77 

do jardim, causando problemas posteriores. Informa ainda que os fiscais apresentaram à JWA 78 

vinte e seis itens para correção após vistoria no local e que algumas solicitações feitas pelo 79 

campus estão sendo realizadas, tais como ajustes nas instalações do R.U. devido às exigências 80 

da Vigilância Sanitária, a exemplo da mudança do forro e colocação de novos ralos, entre 81 

outros. A Prof.ª Rita Faleiros pergunta sobre a razão dos Termos Aditivos, tendo como 82 

resposta de que estes se referem às alterações feitas pelo campus, com base nas novas 83 

necessidades, uma vez que o projeto original é de 2007 e o campus tinha outra configuração. 84 

Prof. Daniel V. também esclarece sobre as ações para a ligação da Internet e que o campus 85 

está verificando a possibilidade de contratação emergencial de outra empresa, até se resolver a 86 

situação da RNP; informa também que as ações com a EMTU estão sendo agilizadas pela 87 

direção do campus e um dos Termos Aditivos se refere à compra e instalação de lousas para as 88 

salas de aula, uma vez que se verificou que isso não fazia parte do rol de atribuições da JWA. 89 

A Prof.ª Rita F. apresenta solidariedade à situação, informa que todos esperam pelo fim da 90 

obra e pergunta: quais as semelhanças e diferenças do nosso prédio com o de São José dos 91 

Campos? Como ficarão os laudos técnicos (Habite-se, Bombeiros, etc.)? Como ficará esse 92 

período entre a mudança e a ocupação definitiva do prédio? O Prof. Tiago Tranjan reconhece e 93 

agradece o esforço empreendido pela Direção Acadêmica para a finalização e entrega do 94 

prédio, pede que tenhamos calma para fazer um planejamento viável dos novos passos e 95 

pergunta aos fiscais da obra o que seria imprescindível para entrega do prédio e o que poderia 96 

ser feito posteriormente, já com o prédio em funcionamento. A fiscal Tania Mara, 97 

respondendo às perguntas, informa que os laudos técnicos devem ser solicitados tão logo seja 98 

feita a entrega provisória do prédio e que estes dependem do Corpo de Bombeiros e da 99 

Prefeitura de Guarulhos e que o atraso da obra se refere principalmente às modificações do 100 

projeto original, que foi aprovado em 2007. O Prof. Daniel V. e a Prof.ª Marineide G. 101 

estranham a informação dos fiscais de que a JWA solicitou mais prazos para o término da 102 

obra, quando se sabe da urgência do início das aulas no campus e lamentam mais uma vez 103 

receberem informações sobre a obra dessa forma, reforçando a conduta de ausência de 104 
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informação dos fiscais/Reitoria com a Direção Acadêmica, não antecipando os fatos relativos 105 

ao término da obra, com os recorrentes adiamentos que só são informados após o término dos 106 

prazos pactuados. Salientam que até o momento a Reitoria/fiscais não oficializaram nenhuma 107 

informação dessa natureza para a direção do campus e pedem a ação efetiva dos fiscais com a 108 

empresa JWA para que a obra seja entregue o mais rápido possível. A Prof.ª Marineide G. 109 

informa que a segurança do prédio hoje conta com serviço de vigilância da JWA e do campus 110 

e que terá reforço no efetivo de pessoal. Os laudos técnicos são resultado de um processo. O 111 

Corpo de Bombeiros já fez visitas ao local e Comunicados de ajustes que a JWA precisaria 112 

fazer, devendo retornar e avaliar se tais solicitações foram atendidas para emissão do laudo 113 

definitivo. A relação com a Prefeitura de Guarulhos para emissão do Habite-se também está 114 

em andamento. Cita ainda as alterações solicitadas com relação ao ambiente do RU, que no 115 

projeto original contava com menor capacidade e que alguns ajustes serão feitos pela própria 116 

empresa que opera o RU (Pack Food), como o ajuste nas cubas das pias e a colocação de 117 

biodigestores no encanamento, visando reduzir as possibilidades de entupimento do 118 

encanamento com restos de alimentos, uma vez que a caixa receptora está instalada na entrada 119 

do campus. Reitera a diferença dos contextos de São José dos Campos e de Guarulhos. No 120 

caso de São José dos Campos havia um conforto para a operação de mudança, uma vez que 121 

são dois espaços próprios do campus, não envolvendo locação; o número de estudantes é 122 

muito diferente e as necessidades do campus Guarulhos são outras. Salienta que o 123 

acompanhamento da obra pelos fiscais é resultado de um processo e que as dificuldades hoje 124 

apresentadas não foram antecipadas para a Direção Acadêmica, ao longo do acompanhamento 125 

da obra. O representante discente Carlos Alberto pergunta se há informação sobre as linhas 126 

expressas da EMTU, tendo como resposta o que a Prof.ª Isabel Cunha já havia informado, de 127 

que até o momento se aguarda reunião com a presidência da empresa para dar resposta sobre 128 

proposta feita pela direção do campus de linhas expressas em horários definidos. Prof. Daniel 129 

V. informa sobre vazamento de água, motivado por forte chuva, na unidade provisória, que 130 

atingiu o 4.º andar e a Biblioteca, o que indica a saturação e o limite do uso da unidade 131 

provisória. Considera que a direção do campus fará o que estiver ao seu alcance para que as 132 

aulas sejam iniciadas com brevidade, considerando as decorrências do adiamento do 1.º 133 

semestre letivo de 2015, as necessidades dos estudantes, e, sobretudo visando evitar evasão 134 

estudantil, o que seria o pior cenário para o campus e para a universidade. Prof.ª Isabel Cunha 135 

também reconhece o empenho da Direção Acadêmica e dos servidores do campus para que as 136 

aulas se iniciem com brevidade e que o prédio tenha qualidade para receber a demanda do 137 

campus e diz que a Reitoria está junto conosco nesse processo e do mesmo lado. Antes da 138 

saída dos convidados, a representante dos tec. administrativos, Andreza Avelois, pergunta à 139 

Prof.ª Maria Isabel sobre a renovação dos contratos de estágios do campus e tem como 140 

resposta que havia desproporção do número de estagiários nos campi e que a atuação da 141 

Reitoria é de equilibrar essa situação, considerando os cortes de verbas e o mapeamento dessas 142 

vagas. Prof. Daniel V. considera que a medida linear de paralisar as novas contratações de 143 

estagiários para fazer esse ajuste pune os campi que mais precisam, como Guarulhos, que tem 144 

número reduzido de técnicos administrativos e onde os estagiários cumprem função 145 

importante de aprendizagem e de auxílio nas tarefas cotidianas dos setores. Prof.ª Claudia 146 

Plens pergunta sobre o novo calendário acadêmico, caso haja mais atraso na obra, tendo como 147 

resposta da Prof.ª. Marineide G. que essa é uma responsabilidade da Câmara de Graduação do 148 

campus e que o Conselho de Graduação está informado da situação do campus, desde 149 

dezembro de 2015. Prof. Luis Ferla pergunta o que pode ser feito politicamente para agilizar a 150 

ligação da energia elétrica e solicita à direção e representantes da Reitoria que busquem essa 151 

via de possibilidade, tendo como resposta de que gestões nesse sentido já estão sendo feitas 152 

com a intermediação da Prefeitura Municipal de Guarulhos. Prof. Daniel V. informa também 153 

que foram realizadas duas reuniões do GT Mudança (interno do campus), buscando partilhar 154 

decisões operacionais sobre o processo de mudança. Passou-se então à ordem do dia: I – 155 

Aprovação das Atas das Reuniões da Congregação de 17/09/2015 (Extraordinária), de 156 
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01/10/2015 e de 05/11/2015 (Ordinárias). Na ata da reunião de 17/09/2015 o Prof. Luis Ferla 157 

pede a substituição na linha 47 de “terão avaliação semestral do seu uso por meio de um 158 

Conselho Gestor dos espaços físicos” para “terão avaliação periódica do seu uso por meio de 159 

um Conselho Gestor dos espaços físicos”. Na ata da reunião de 01/10/2015, na linha 15, pede 160 

para incluir o Laboratório de Humanidades Digitais. As atas foram aprovadas com 4 161 

abstenções, com as correções colocadas pelo Prof. Luis Ferla e serão retificadas. II – Novo 162 

Calendário Acadêmico 2016 – embora seja tarefa da Câmara de Graduação e do CG, a 163 

direção do campus considera importante a apreciação desse ponto pela Congregação, 164 

considerando as observações feitas até aqui sobre a entrega da obra. Uma proposta de 165 

Calendário Acadêmico foi apresentada pela direção à Câmara de Graduação, com início das 166 

atividades letivas em 21/03, sendo que no 1.º Semestre teríamos 94 dias letivos e 106 dias 167 

letivos no segundo semestre, perfazendo os 200 dias letivos exigidos legalmente, sem impacto 168 

no Calendário Acadêmico do segundo semestre. A proposta foi aprovada com uma abstenção. 169 

III – Ajustes na ocupação transitória do subsolo do novo prédio – por precaução e 170 

existência de grande movimentação de trabalhadores da JWA no local ainda, a Direção 171 

Acadêmica propõe que transitoriamente os espaços ali destinados sejam transferidos para 172 

outros locais. No caso do RH e da Divisão de Materiais, ficariam no segundo andar da 173 

Biblioteca. A Copa dos servidores iria para o camarim do Teatro Adamastor Pimentas e a 174 

Secretaria de Alunos iria para o Núcleo de Editoração, situado no 2.º Andar. A Cantina e 175 

Reprografia funcionarão temporariamente no saguão do Teatro Adamastor Pimentas, como era 176 

anteriormente, antes da ida para a unidade provisória. As salas do PET e IC História ficariam 177 

na sala 301 (sala de aula pequena) e a Brinquedoteca em uma das salas do Teatro Adamastor 178 

Pimentas. Colocados em votação, os ajustes foram aprovados com uma abstenção. IV – 179 

Suplência para a representação docente no Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT). Prof. 180 

Henrique Parra, representante titular do campus, solicitou a indicação de um suplente, no caso 181 

dele não poder participar das atividades, em especial nesse momento de aprovação do Marco 182 

Legal da Ciência e Tecnologia e de aprovação do Plano de Trabalho do NIT. Prof. Marineide 183 

G. indica o Prof. Luis Ferla, que aceitou a indicação, cujo nome foi aprovado, com uma 184 

abstenção. Outros informes e perguntas: Prof.ª Liana de Paula solicita que não haja alteração 185 

em cima da hora do cronograma de mudança devido à organização feita pelos docentes para o 186 

acompanhamento. Prof. Marcos Cézar pergunta como é feito o acesso à obra e Prof.ª. Rita F. 187 

pergunta se não é possível precisar horário para a mudança dos setores. Prof.ª. Marineide G. e 188 

Daniel V. respondem que as alterações no cronograma de mudança se devem a algumas 189 

dificuldades de cumprimento estrito do cronograma pela empresa contratada para a realizar a 190 

mudança e que esta já foi notificada oficialmente, para as providências. O acesso à obra está 191 

restrito aos acompanhantes da mudança e caso necessário, solicitamos autorização dos fiscais 192 

da obra. Respondem que não é possível precisar horário e sim dias da mudança dos setores 193 

devido aos problemas com o trânsito, atrasos no trabalho de ida e vinda do caminhão de 194 

mudança, entre outros, sendo enfatizada a importância de que os setores tenham representantes 195 

para fazer esse acompanhamento. A representante técnica Simone Oliveira lembra que as 196 

vagas de técnicos e de estudantes na Congregação precisam ser repostas devido à saída desses 197 

membros, tendo como resposta do Prof. Daniel V. que já levou tal consideração ao 198 

conhecimento da Reitoria, que alega que tal eleição só pode ser autorizada pelo Consu e que 199 

isso deverá ocorrer em breve, por necessidade também dos outros campi. Nada mais havendo 200 

a tratar a reunião foi encerrada às 13h10 e eu, Alessandra Fernandes, Secretária da 201 

Congregação, lavrei a presente ata. 202 


