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Ata aprovada na Congregação de 03/03/2022 

 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 04 DE FEVEREIRO DE 2021. Aos quatro 2 

dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, no sistema virtual de conferência, via Rede 3 

Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às dez horas e trinta e cinco minutos, a reunião 4 

ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade 5 

Federal de São Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida 6 

Silvestre. Presentes: Direção Acadêmica: Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-Diretor Acadêmico). 7 

Representantes Professores Titulares, Associados e Adjuntos: Prof.ª Dr.ª Carolin Overhoff 8 

Ferreira (Departamento de História da Arte), Prof.ª Dr.ª Flávia Galli Tatsch (Departamento de História 9 

da Arte), Prof. Dr. Júlio César Casarin Barroso Silva (Departamento de Ciências Sociais), Profa. Dra. 10 

Jacira de Freitas (Departamento de Filosofia), Prof.ª Dr.ª Marina Pereira de Almeida Melo 11 

(Departamento de Educação), Prof. Dr. Bruno Konder Comparato (Departamento de Ciências 12 

Sociais), Prof.ª Dr.ª Melvina Afra Mendes De Araújo (Departamento de Ciências Sociais), Profº. Dr. 13 

Glaydson José Da Silva (Departamento de História), Profa. Dra. Lucia Rocha Ferreira (Departamento 14 

de Filosofia), Profª Drª Izilda Cristina Johanson (Departamento de Filosofia), Profa. Dra. Marina 15 

Soler Jorge (Departamento de História da Arte), Prof.ª Dr.ª Joana de Fátima Rodrigues (Departamento 16 

de Letras), Profª Sueli Salles Fidalgo (Departamento de Letras), Prof. Dr. Maximiliano Mac Menz 17 

(Max) (Departamento de História), Profº Drº. Alexandre Barbosa Pereira (Departamento de Ciências 18 

Sociais), Profº Drº Fernando Maciel Gazoni (Departamento de Letras), Prof. Dr. José Hamilton 19 

Maruxo Junior (Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Rosângela Ferreira Leite (Departamento de 20 

História), Profª Drª Mariangela Graciano (Departamento de Educação). Representantes Técnicos 21 

Administrativos: Caio Batista da Silva (Chefe da Biblioteca), Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão 22 

de Infraestrutura), Lídia Gonçalves Martins (Apoio Pedagógico), Andreza Felix De Avelois (Apoio 23 

Pedagógico) e Ivan Ferreira de Sales Lopes (Divisão de Serviços Gerais) e Paulo de Oliveira Dourado 24 

(Infraestrutura). Representantes Chefes de Departamento: Profa. Dra. Jacira de Freitas (Chefe do 25 

Departamento de Filosofia), Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do Departamento de 26 

Educação), Profª Drª. Graciela Alicia Flogia (Chefe do Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Ana 27 

Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de História da Arte), Prof. Dr. Alexandre Barbosa 28 

Pereira (Chefe do Departamento de Ciências Sociais) e Prof. Dr. Gilberto da Silva Francisco (Vice-29 

Chefe do Departamento de História). Câmara de Graduação: Profª Drª Vera Lucia Gomes Jardim. 30 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. Câmara de Extensão 31 

e Cultura: Prof.ª Dr.ª Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira. Representantes Discentes: Amanda 32 

Alves Villas Boas Oliveira e João Batista Magalhaes Prates. Ausências justificadas: Profa. Dra. 33 

Fabiana Schleumer (Departamento de História) (substituída pelo Prof. Dr. Gilberto da Silva 34 

Francisco), Prof. Dr. Fabio Franzini (Departamento de História), Profª Drª Patrícia Fontoura 35 

Aranovich (Departamento de Filosofia), Prof.ª Dr.ª Hosana dos Santos Silva (Departamento de 36 

Letras), Profª Drª Elaine Lourenço. Ausências sem justificativa: Profa. Dra. Renata Marcilio 37 

Candido e Prof. Drº Alexandre de Oliveira Torres Carrasco (Docentes); Carlos Alberto da Silva 38 

(Discente); Ailton Mesquita Lima e Ailton L. M. da Silva Frotscher (Técnicos Administrativos). 39 

Convidados: Senhora Janete Cristina Melo Marques e Prof. Dr. Rodrigo Soares de Cerqueira. Profa. 40 

Magali deu início à reunião ordinária da Congregação. Expediente: 1. Posse dos representantes 41 
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discentes eleitos. Representantes discentes da graduação titulares: Amanda Alves Vilas Boas 42 

Oliveira e Carlos Alberto da Silva; Representante discente da pós-graduação titular: João Batista 43 

Magalhães Prates. 2. Aprovação de atas dos meses anteriores. A ata do mês de junho/2020 foi 44 

aprovada com uma abstenção. Pauta: 1. Apresentação do Comitê Local de Retorno às Atividades 45 

Presenciais e aprovação do Relatório Final. Profa. Magali passou a palavra para o Professor 46 

Francisco, membro do Comitê Local. O Prof. Francisco iniciou sua apresentação explicando que o 47 

relatório enviado aos membros da Congregação (Anexo I) resume todo o trabalho realizado pelo 48 

Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais e que os relatores, ele e Profa. Gabriela, ficaram 49 

responsáveis em elaborá-lo e apresentá-lo nessa reunião. Destaca que o relatório é o resultado de um 50 

trabalho realizado coletivamente no Comitê cujo objetivo principal, instituído por essa Congregação, 51 

era dialogar com o Comitê Central da Unifesp, nomeado pela Reitoria, que discute as questões 52 

relacionadas à Covid 19 e subsidiar e fomentar as discussões no Campus Guarulhos, levantando 53 

dados, características, posições e necessidades de cada setor e de cada departamento do campus, 54 

sobretudo, para analisar as condições e possibilidades de um eventual retorno às aulas presenciais, 55 

especificamente, no Campus Guarulhos. Explicou que o Comitê é composto por vários setores 56 

envolvendo departamentos, divisões e órgãos, cada um com uma representação própria, além dos 57 

representantes discentes e que foram realizadas em torno de oito reuniões em que se apresentaram os 58 

resultados de consulta e debate entre os pares de cada setor, os quais foram analisados para depois 59 

serem compilados nesse relatório. Esclareceu que também foi realizada uma pesquisa, por decisão do 60 

Comitê, coordenada pelo Prof. Ivan, que iria apresentá-la na sequência e que a Profa. Gabriela 61 

relataria as considerações finais. Prof. Francisco ressaltou que além dos resultados esboçados no 62 

relatório que, de alguma forma, representam a posição do campus, outro resultado muito importante 63 

foi, de fato, a intensificação do diálogo e a integração entre todos os setores, divisões e departamentos 64 

e que o campus conseguiu um ponto de partida fundamental – o diálogo - para qualquer decisão a ser 65 

tomada porque a situação é realmente complexa. Afirmou que quando alguém se depara com a 66 

especificidade de cada setor os problemas vão ganhando formas e complexidades muito maiores o 67 

que faz com que haja maior compreensão sobre o trabalho e o cuidado que se tem que ter para 68 

qualquer decisão a ser tomada e que essa experiência poderia se multiplicar para toda a universidade. 69 

Finalizou ressaltando que a decisão de criar o Comitê foi muito produtiva e que o grupo decidiu 70 

manter os trabalhos, de alguma forma, mesmo depois da conclusão desse primeiro relatório. Prof. 71 

Francisco agradeceu e passou a palavra para o Prof. Ivan que apresentou alguns resultados da 72 

pesquisa, realizada pelo Comitê, que envolveu estudantes, professores, técnicos-administrativos e 73 

trabalhadores terceirizados. O Prof. Ivan relembrou que já havia estado na Congregação para falar 74 

sobre a decisão do Comitê em aplicar um questionário com o objetivo de realizar um levantamento 75 

sobre alguns dos impactos da pandemia na comunidade e, nessa ocasião, apresentou os dados do 76 

primeiro questionário que esteve disponível para ser respondido na primeira semana de outubro. 77 

Relatou que o segundo questionário foi respondido na primeira semana de dezembro e indicou que 78 

no relatório havia um quadro comparando os resultados dos dois questionários com as variações entre 79 

os dados. Lembrou que o primeiro questionário foi respondido durante o primeiro semestre letivo, 80 

portanto, os dados sobre como os estudantes estavam sentindo as atividades do semestre, as condições 81 

que eles tinham para acessar os conteúdos, entre outros aspectos, se referiam ao primeiro semestre. 82 

Explicou que como o segundo questionário foi respondido em dezembro os seus dados se referiam 83 
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aos estudantes matriculados no segundo semestre de 2020. Após esses esclarecimentos Prof. Ivan 84 

passou a destacar os principais dados a partir da comparação entre os dois questionários: houve um 85 

sensível aumento de manifestações de pessoas que sentiram os sintomas da Covid ou que testaram 86 

positivo, incluindo familiares; houve aumento das infecções, das internações e óbitos dos familiares, 87 

percentualmente dobraram; os dados econômicos se mantiveram estáveis entre um questionário e 88 

outro, assim como os dados de empregabilidade; nos dados de saúde psicológica também houve pouca 89 

variação entre as duas respostas; o que apresenta bastante diferença entre um questionário e outro é, 90 

principalmente, como que os estudantes e os trabalhadores da instituição estão lidando com a 91 

situação, pois notou-se uma resposta mais positiva em relação ao acesso às atividades; outro dado 92 

importante é que houve aumento da satisfação dos estudantes em relação as atividades que estavam 93 

sendo propostas; o segundo questionário apresenta percentual maior sobre se as atividades eram 94 

consideradas adequadas, em relação ao primeiro que apresentou que as atividades eram excessivas, o 95 

que parece demonstrar um equilíbrio de um semestre para o outro; houve aumento significativo no 96 

número de matrículas em Unidades Curriculares, um dado para se pensar. Prof. Ivan ressaltou que o 97 

mais importante a ser considerado, e que é a função do Comitê, são as condições que se tem ou que 98 

se terá para retomar as atividades presenciais, pois as respostas majoritariamente indicaram, em todos 99 

os segmentos, que há grande número de pessoas do grupo de risco que compõem a comunidade, sendo 100 

75% entre os familiares e as pessoas com quem vivem os estudantes e 25% entre os próprios 101 

estudantes. Prof. Ivan finalizou destacando que a maioria das respostas, de todos os segmentos, 102 

indicou que as pessoas só se sentem seguras para voltar às atividades presenciais quando houver 103 

vacina e condições sanitárias adequadas e concluiu indicando que todos observassem detalhadamente 104 

a tabela comparativa contida no relatório apresentado. Em seguida, passou a palavra para a Profa. 105 

Gabriela que cumprimentou a todas e todos os presentes. Iniciou sua fala esclarecendo que sua 106 

exposição trataria sobre as considerações finais do relatório, as conclusões a que o Comitê chegou, 107 

destacando três pontos principais. Profa. Gabriela destacou como primeiro ponto que apesar de todas 108 

as dificuldades e apesar da percepção de que a realização das atividades em modo remoto implicava 109 

perdas significativas na qualidade de ensino e de contato entre os estudantes, os vários setores têm 110 

conseguido, minimamente, cumprir suas funções básicas. Na sequência, destacou como segundo 111 

ponto que, em todos os setores, prevaleceu a posição de que não é possível voltar agora, nas 112 

circunstâncias atuais, antes da imunização em massa da população, sobretudo considerando a situação 113 

de vulnerabilidade de muitos membros da comunidade acadêmica, posição que apareceu nos relatos 114 

dos vários setores e, também, na pesquisa apresentada pelo Prof. Ivan, pois a grande maioria, tanto 115 

dos estudantes, quanto dos trabalhadores e trabalhadoras do campus, declarou ou ser do grupo de 116 

risco ou conviver na mesma casa com pessoas do grupo de risco. Profa. Gabriela ressaltou como 117 

terceiro ponto que, na hipótese da determinação por parte do Conselho Universitário do retorno às 118 

atividades presenciais em regime híbrido antes, ou mesmo durante o processo de vacinação em massa, 119 

foram levantadas, por parte dos vários setores, algumas condições mínimas consideradas necessárias 120 

para, pelo menos, diminuir os riscos de contaminação, condições que demandariam esforço e 121 

investimento financeiro grandes. Profa. Gabriela solicitou que o relatório fosse consultado e destacou 122 

algumas delas: a questão do transporte, a disponibilização de formas de transporte mais seguro para 123 

os deslocamentos de estudantes, funcionários e servidores; adaptação dos espaços físicos, para 124 

garantir o distanciamento social e a ventilação; fornecimento de EPI's, máscaras, álcool em gel, para 125 
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toda a comunidade; disponibilização de testes para a comunidade; viabilização da infraestrutura 126 

tecnológica necessária para a realização do ensino híbrido. Concluiu afirmando que são muitas as 127 

medidas a serem tomadas, algumas das quais realmente demandariam um investimento muito grande 128 

e que todas elas diminuiriam um pouco o risco, mas que a comunidade como um todo não se sentiria 129 

segura de voltar antes da vacinação em massa da população. Profa. Gabriela agradeceu e abriu a 130 

palavra para perguntas. Profa. Magali passou a palavra para o servidor Caio que esclareceu que devido 131 

a problemas técnicos com as tabelas de dados dos questionários não conseguiu anexar o resumo das 132 

pesquisas ao relatório apresentado à Congregação e se comprometeu a enviá-lo assim que recebesse 133 

os dados do segundo questionário. Prof. Magali declarou que não havia problema e que essa questão 134 

seria resolvida com o Comitê e, em seguida, passou a palavra para o Prof. João do Prado que 135 

agradeceu o trabalho dos relatores, professores Francisco, Ivan e professora Gabriela. Esclareceu que 136 

o Departamento de Educação participou de todas as reuniões do Comitê, representado pelo Prof. 137 

Jorge, mas em função de seu calendário específico, apenas na última terça feira, dia 02, realizou uma 138 

reunião em que discutiu a contribuição do departamento e que, por esse motivo, o documento 139 

contendo essa discussão foi enviado com atraso não dando tempo de ser incluído no relatório. Prof. 140 

João manifestou que o teor das discussões do Departamento de Educação caminhou no sentido da 141 

síntese que a professora Gabriela fez e que, portanto, não havia nenhuma discordância, nenhum 142 

dissenso em relação à síntese apresentada. Em seguida, Profa. Magali passou a palavra para a Profa. 143 

Sandra que agradeceu a realização da pesquisa e ressaltou que ela forneceu um panorama bem geral 144 

da situação do campus. Perguntou aos relatores se foi considerada na pesquisa a condição de 145 

servidores e discentes com deficiência, justificando que muitas das deficiências demandam condições 146 

específicas. Deu um exemplo da questão dos cadeirantes, o contato da rua e do transporte e dos alunos 147 

com baixa visão e com cegueira, que podem também demandar um contato maior com todos os 148 

aparatos do campus. Prof. Ivan esclareceu ao servidor Caio que foram realizadas quatro pesquisas e 149 

não duas, duas realizadas com os estudantes e duas com trabalhadoras e trabalhadores do campus e 150 

encaminhou a questão levantada pelo servidor para o Comitê conforme já havia sido indicado pela 151 

Profa. Magali. Em seguida, explicou para a Prof. Sandra que as perguntas foram discutidas no Comitê, 152 

mas que lamentavelmente esse tema não foi incluído no questionário e pediu desculpas para a 153 

professora. Profa. Sandra afirmou que havia feito apenas uma colocação e que esse tema demandaria 154 

um maior cuidado. Prof. Ivan manifestou que foi um descuido muito grave. Profa. Magali esclareceu 155 

que a portaria de nomeação dos membros do Comitê, enviada a cada um deles, incluiu representação 156 

de todos os setores, como câmara de graduação, pós-graduação, extensão, infraestrutura, serviços 157 

gerais, tecnologia de informação, chefias e departamentos, NAE, NAI, biblioteca, secretaria 158 

acadêmica e apoio pedagógico. Esclareceu para a professora Sandra que, de fato, o tema não foi 159 

discutido, mas que o Comitê não contou com a representação de todos os setores, o que prejudicou 160 

essa discussão. Prof. Ivan relatou que houve inclusão, na segunda versão do questionário, de uma 161 

questão que veio da representação dos estudantes, e que não estava na primeira versão, isto é, houve 162 

uma inclusão porque chegou uma demanda e que foi realmente uma pena não terem sido incluídas 163 

questões sobre a deficiência. Profa. Magali passou a palavra para a Profa. Ana Maria Hoffman, Chefe 164 

de Departamento de História da Arte, que se desculpou com o Prof. Ivan e com todo o Comitê, 165 

justificando que se ausentou do Departamento de História da Arte e que não teria vergonha de assumir 166 

algumas falhas. Disse que ainda vai enviar a manifestação do departamento, mas que concorda 167 
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absolutamente com todas as considerações do relatório, pois acredita ser absurdamente impossível 168 

voltar às aulas presenciais antes de haver o controle da pandemia e que, colocar em risco todos os 169 

servidores e estudantes, é algo que é absolutamente fora de questão. Concluiu parabenizando todos 170 

que participaram da elaboração do relatório, reconhecendo que todo esse processo foi realmente 171 

muito sério e de uma importância absoluta e agradeceu. Profa. Magali passou a palavra para o Prof. 172 

Bruno que declarou que os dados da pesquisa eram muito consistentes, no sentido de mostrar que 173 

90% da comunidade da EFLCH só considera seguro o retorno, a partir do momento que houver 174 

vacinação em massa para todos e que a alternativa seria preparar todos os espaços e a infraestrutura, 175 

só que isso custaria muito dinheiro. Prof. Bruno perguntou, reconhecendo ser difícil, se o Comitê 176 

chegou a ter alguma estimativa do custo, em dinheiro, para fazer isso e questionou como ficaria, por 177 

exemplo, o restaurante universitário, quem arcaria com as despesas, a empresa ou a universidade. 178 

Ressaltou que só álcool em gel já custa dinheiro também. Concluiu dizendo que as questões 179 

levantadas por ele são argumentos importantes para contrapor eventual pressão para o retorno 180 

presencial, lembrando por fim que quando se organizou a distribuição dos computadores para os 181 

discentes, foram necessários vários meses e que foi uma operação complicada. Profa. Magali passou 182 

a palavra para a discente Amanda que perguntou em que local poderia acessar as respostas dos 183 

questionários, pois ela havia perdido essa informação. Amanda também perguntou se no questionário 184 

houve alguma pergunta relacionada ao uso do restaurante universitário. Declarou que estava 185 

totalmente de acordo com a pesquisa que foi feita e com as respostas que foram dadas, porque não há 186 

condições de se voltar às aulas presenciais, principalmente no Campus Guarulhos em que a maioria 187 

dos estudantes não mora na cidade e, também, pelas condições sanitárias. Concluiu afirmando que 188 

essa discussão era importante. Profa. Magali passou a palavra para a Profa. Gabriela que respondeu 189 

ao Prof. Bruno que o Comitê não chegou a fazer uma estimativa de gastos, o que seria um passo a 190 

mais, um investimento de trabalho, mas que se a Congregação quisesse o Comitê poderia fazer. Sobre 191 

a pergunta da discente Amanda, Profa. Gabriela respondeu que o restaurante universitário foi tratado 192 

por um dos setores ouvidos e que teria que haver adaptações grandes para minimizar um pouco o 193 

risco. Ressaltou que o Comitê poderia fazer uma estimativa, mas que todo o investimento necessário 194 

seria apenas para diminuir o risco. Além disso, entende que mesmo com todo o investimento, que se 195 

imagina que deve ser grande e se todas as medidas sugeridas fossem implementadas, a comunidade 196 

não se sentiria segura para voltar antes da vacinação. Concluiu dizendo que se a Congregação achar 197 

que para reforçar o argumento é importante fazer uma estimativa o Comitê poderia tentar fazer, porém 198 

não sabe se conseguiria. Profa. Magali pergunta se os professores relatores gostariam de se 199 

manifestarem. Prof. Ivan responde à discente Amanda esclarecendo que o relatório seguiu anexo aos 200 

membros da Congregação, com o quadro comparativo, e que o resumo de cada uma das pesquisas 201 

será enviado posteriormente, conforme explicado pelo servidor Caio e a Profa. Magali. Profa. Magali 202 

pediu a palavra para esclarecer ao Prof. Bruno que não era função do Comitê fazer essas estimativas, 203 

pois o objetivo era produzir subsídios para que o campus, em suas instâncias deliberativas, tivesse 204 

condições de tomar posições. Deu como exemplo as discussões que ocorrem nas câmaras técnicas 205 

dos setores administrativos sobre contratos de limpeza ou de compra de EPI e reafirmou que o Comitê 206 

não precisaria chegar nesse nível de detalhamento e que o relatório haveria de ser legitimado para ser 207 

utilizado como referência em todos os setores. Ressaltou que a Câmara de Graduação haveria de levar 208 

em consideração o relatório porque ficou muito claro, depois que as reuniões terminaram e o relatório 209 
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ficou pronto, que não dá para separar docência e trabalho técnico, o trabalho administrativo do 210 

acadêmico. Destacou que se o CONSU optar pela volta, mesmo o relatório apontando a questão da 211 

vacina, será necessário pensar o Campus Guarulhos como um sistema, como um conjunto, pois não 212 

seria possível cogitar a volta às aulas, sem considerar a infraestrutura administrativa e acadêmica que 213 

há de ser oferecida, tanto para os docentes, como para os próprios técnicos e os estudantes. Profa. 214 

Magali aproveitou para esclarecer que todos os documentos da Congregação são enviados aos seus 215 

membros e que, atualmente, o processo de envio está sendo adaptado ao GESCOM, um Sistema de 216 

Gestão de Conselhos Centrais, Conselhos de Campus e Congregações da Unifesp e que, caso os 217 

discentes Amanda e José Carlos, tenham dificuldades, por serem membros recém-eleitos da 218 

Congregação, poderiam solicitar auxílio para Andréia, secretária da Direção Acadêmica. Em seguida, 219 

Profa. Magali passou a palavra para o Prof. Max que teceu um rápido comentário sobre o Comitê, 220 

destacando que ele subsidia a comunidade para a tomada de uma decisão política e não técnica. Por 221 

este motivo afirmou que acredita ser muito difícil o Comitê fazer estimativas de custos, ou mesmo de 222 

adaptações no campus, porque essas questões teriam que passar por um nível de consulta muito 223 

detalhada entre os professores que têm uma série de demandas diferentes de acordo com as UC e das 224 

atividades que desenvolvem. Ressalta que a questão principal do Comitê é a produção do resultado 225 

da consulta ao que a comunidade pensa sobre o tema e que é um resultado importante porque vai 226 

sustentar a legitimidade das decisões da Congregação. Indagou se vai se considerar a vacinação para 227 

todos ou para os setores mais fragilizados, lembrando que os estudantes, que são jovens, serão os 228 

últimos da fila. Concluiu parabenizando o trabalho do Comitê e ressaltou mais uma vez que não há 229 

previsão para haver aula presencial, ou mista, em 2021 e nem saberia dizer se para 2022, por isso 230 

seria importante ter clareza se a questão da volta estaria relacionada à vacinação de toda a comunidade 231 

ou não. Profa. Magali passou a palavra para o servidor Caio que argumentou que a decisão política 232 

deve estar tecnicamente embasada para ter força, posto que a decisão não deve ser ao alvedrio e sim 233 

fundamentada. O servidor Caio ressaltou sua concordância com o Prof. Bruno sobre conhecer os 234 

custos necessários, dado o contexto, principalmente em relação às condições orçamentárias, pois será 235 

necessário garantir infraestrutura para que não haja transmissão do vírus. Considerou a existência de 236 

uma nova cepa do vírus com maior grau de transmissibilidade para reafirmar a importância de se 237 

levar em consideração os diferentes fatores que foram levantados como argumentos para se decidir 238 

pelo retorno. Explicou que, no relatório apresentado pela Biblioteca, foram traçados três possíveis 239 

cenários conforme o quadro epidemiológico e as possíveis adaptações, inclusive, apontando os 240 

recursos materiais necessários para que essas adaptações ocorressem, o que oferece um parâmetro, 241 

ainda que não muito adensado, para estabelecer, se for o caso, uma estimativa muito preliminar dos 242 

gastos materiais para poder prover essas adaptações mínimas. Com relação aos documentos da 243 

Congregação o servidor Caio solicitou à Direção Acadêmica que mantivesse, se possível, o envio dos 244 

documentos pelo drive do Google, porque se consegue acessar diretamente pelo browser e fazer a 245 

leitura sem precisar baixar documento por documento, o que facilita bastante o trabalho dos 246 

conselheiros para poder se prepararem para as discussões. Profa. Magali esclareceu que a servidora 247 

Andreia considerará as questões levantadas nesse período de adaptação do novo sistema e passou a 248 

palavra para a comissão finalizar a apresentação. Não havendo mais nenhuma consideração da 249 

comissão, respondeu ao questionamento da Profa. Lucia sobre o CONSU afirmando que o conselho 250 

ainda não tem uma posição aprovada sobre o possível retorno. Explicou que estão havendo várias 251 
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reuniões extraordinárias com o objetivo de aprovar tanto a nova versão do PDI, como do Regimento 252 

da Unifesp e que as Câmaras de Graduação, o Comitê de Apoio e a Prograd ainda estão discutindo 253 

sobre o retorno ou não. Profa. Flávia questiona se o Campus tem autonomia em relação à posição 254 

aprovada em CONSU. Profa. Magali afirma que o campus não tem autonomia absoluta justamente 255 

por ser o Conselho Universitário a instância máxima de deliberação da universidade, mas relembra 256 

que em reunião em que se deliberou pelo reinício das aulas de forma remota, o CONSU indicou duas 257 

datas e decidiu que os campi teriam autonomia para escolher qual delas. Esta decisão do conselho se 258 

deveu, principalmente, ao amplo debate ocorrido em razão das especificidades dos campi. Assinalou 259 

que, por isso, o relatório que foi apresentado é um instrumento importante para subsidiar os debates 260 

e auxiliar nas argumentações durante os fóruns deliberativos, pois contribui para que a participação 261 

aconteça de uma maneira mais organizada, ajudando a instituição a discutir tema tão complexo e ao, 262 

mesmo tempo, fazendo com que entendam o que é o Campus Guarulhos. O servidor Marcos 263 

questionou se houve interlocução da comissão local com a comissão institucional e Profa. Magali 264 

esclareceu que ainda não porque o relatório não havia sido homologado, mas que após a homologação 265 

iria divulgá-lo. Ressaltou que seu mandato estava terminando e que recomendaria ao Prof. Bruno, o 266 

novo Diretor Acadêmico, que fizesse a divulgação. Afirma que as discussões ocorridas no Comitê, 267 

que teve início em agosto, possibilitaram que seus membros conhecessem o trabalho que cada setor 268 

desenvolve e que esta foi a parte mais importante do processo, resultado de um trabalho coletivo. 269 

Afirmou que quando se tem o foco na EFLCH, os resultados são bem melhores, ainda mais em se 270 

tratando de uma situação tão delicada como a enfrentada na pandemia. Antes de passar à votação 271 

Profa. Magali esclareceu que tratava-se de homologar o relatório apresentado pelo Comitê, um 272 

documento que subsidiará futuras discussões e não decidir sobre o retorno ou não do Campus 273 

Guarulhos. Antes de proceder a votação Profa. Magali passa a palavra ao Prof. Max que, preocupado 274 

com o estado físico do campus, perguntou se havia algum comitê ou alguma preocupação com a sua 275 

infraestrutura, pois boa parte dos servidores e docentes, por estarem afastados em razão da pandemia, 276 

não estavam comparecendo ao campus. Profa. Magali respondeu ao Prof. Max enfatizando que 277 

nenhum dos servidores e docentes havia parado de trabalhar nesse período e reafirmou que o campus 278 

estava completamente seguro e com a manutenção em dia. Explicou que o mato havia crescido e, 279 

embora ficasse com um aspecto um pouco feio, não foi cortado por contenção de despesas e que 280 

vários problemas são resolvidos cotidianamente no campus independentemente de estar aberto ou 281 

fechado, como aconteceu com o resultado das chuvas muito fortes. Explicou que a Direção 282 

Acadêmica está sempre presente, pois Profa. Magali e Prof. Janes revezam a ida ao campus, para 283 

resolverem uma série de questões como assinaturas de documentos. Perguntou se a Diretora 284 

Administrativa, senhora Janete, gostaria de complementar sua fala e mais uma vez enfatizou que, 285 

embora os docentes tenham saído no dia 17 de março de 2020 e não voltado ao campus, toda a equipe 286 

de gestão, todos os chefes, sem exceção, e aqueles servidores que precisam responder alguma questão 287 

específica em seus setores, estão indo ao campus, apesar de haver uma entrada restrita em razão da 288 

segurança para evitar contaminação dos trabalhadores terceirizados. Mais uma vez enfatizou que o 289 

campus não parou e o campus não para, não aceita trabalho remoto 100%, porque ele exige tarefas 290 

que são presenciais, principalmente dos setores administrativos. Solicitou que ficasse registrado que 291 

há uma responsabilidade muito grande da gestão acadêmica e administrativa pelo campus e que os 292 

membros da Congregação poderiam ficar plenamente seguros de que a Direção Acadêmica estava 293 
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cumprindo o seu papel. Comentou que, talvez, essa poderia ser a impressão de muitos docentes. O 294 

servidor Marcos K. explicou que a infraestrutura não parou e que foi implantado um revezamento 295 

entre os três servidores do setor. Profa. Magali expôs mais exemplos como o caso do servidor Caio 296 

que esteve presente no campus para receber mobiliário e fez plantão com outros bibliotecários para 297 

receber os livros de formandos, ou como o caso da Direção Acadêmica que precisa assinar os 298 

históricos e os diplomas após a colação de grau. Afirmou que houve uma atividade intensa no campus 299 

nesse período de quase um ano e que a Direção Acadêmica não se preocupou em divulgar, porém a 300 

partir da indagação do professor Max, demonstrou preocupação e disse que talvez fosse necessário 301 

emitir uma nota sobre o assunto, mesmo que já havia emitido uma nota nesse sentido, no início do 302 

semestre letivo, em novembro. A servidora Janete lembrou que na Congregação passada apresentou 303 

o relatório de todas as atividades executadas. Profa. Magali concluiu dizendo que se de fato, não 304 

tivesse realizado a implantação do trabalho remoto em tempo recorde e se não tivesse a 305 

responsabilidade de cada um dos servidores técnicos, principalmente, nesse período, para dar conta 306 

do trabalho de infraestrutura e de outras questões do campus, ele estaria bem ruim, mas, ao contrário 307 

está lindo. Porém relatou que quando se vai ao campus sente-se muita tristeza em vê-lo 308 

completamente vazio, sem vida. Ao concluir perguntou ao Prof. Max se ele estava esclarecido. 309 

Lembrou que na próxima reunião, Diego, servidor técnico, apresentará os dados sobre evasão do 310 

campus nesse período, para que o Comitê também possa pensar sobre essa questão. Caio pede a 311 

palavra para acrescentar que seria importante esclarecer na votação que o relatório que será 312 

homologado, será emendado posteriormente com acréscimos, inclusive do Departamento de 313 

Educação e História da Arte. Profa. Magali acatou o adendo e acrescentou à proposta a aprovação da 314 

manutenção do Comitê até quando fosse necessário durante o período de pandemia, preservando seu 315 

caráter consultivo, deixando para a próxima reunião da Congregação a discussão sobre qual seria a 316 

dinâmica dos trabalhos. Profa. Magali procedeu a votação e foi aprovado por unanimidade o Relatório 317 

Final do Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais, órgão assessor da Congregação, e a 318 

extensão do seu período de atividades por tempo indeterminado, em razão da pandemia. Profa. Magali 319 

agradeceu aos professores que apresentaram o relatório e a todos e todas que trabalharam vários meses 320 

para alcançar esse resultado, declarando que ficou bastante satisfeita. Prof. Ivan agradeceu a todos 321 

pelo trabalho coletivo e relembrou que houve bastante gente envolvida com o Comitê, o que foi muito 322 

bom. Profa. Gabriela agradeceu e reforçou que foi uma experiência muito boa. Profa. Magali 323 

relembrou que o Prof. Francisco havia comentado que não tinha a dimensão do que é o Campus 324 

Guarulhos e que ela, antes de assumir a Direção Acadêmica, também não tinha, por isso reforçou a 325 

importância desses momentos para se ter a dimensão do que faz o campus funcionar e que é 326 

importante apresentar os relatórios elaborados na Congregação e publicizá-los. 2. Aprovação da 327 

minuta do Termo de Cooperação da Unifesp com a Prefeitura do Município de Guarulhos. 328 

Profa. Magali solicitou que a projeção da minuta do acordo de cooperação da UNIFESP com a 329 

Prefeitura de Guarulhos fosse iniciada (Anexo II). Informou que o termo de cooperação foi 330 

apresentado para a Congregação em agosto/2019 para que a Direção Acadêmica desse início ao 331 

processo de renovação com antecedência e que naquela ocasião o documento não havia sido 332 

aprovado. Justificou que houve tentativas de encaminhamento junto à Prefeitura, mas o 333 

enfrentamento de uma conjuntura adversa como a chegada da pandemia, o isolamento social e as 334 

eleições municipais em 2020, de certa forma, paralisou o processo. Relatou que foram inúmeras as 335 
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tentativas para o agendamento de reunião entre a Direção Acadêmica, a Reitoria e o Prefeito e que, 336 

quando ocorria, nem sempre ele participava até a finalização da discussão. A última reunião aconteceu 337 

na primeira semana de janeiro de 2021 e foi agendada entre Direção Acadêmica e o Secretário da 338 

Educação, porém como ele não pode comparecer por problemas de saúde as tratativas sobre o Acordo 339 

de Cooperação foram debatidas com a Diretora do DOEP (Departamento de Orientações 340 

Educacionais e Pedagógicas), senhora Solange Turgante Adamoli que se comprometeu a dar os 341 

devidos encaminhamentos. Profa. Magali explicou sobre a necessidade de tramitar oficialmente o 342 

processo de celebração do Acordo de Cooperação e que o primeiro passo seria aprovar o documento 343 

na Congregação para que, em seguida, fosse encaminhado à Procuradoria da Unifesp que faria uma 344 

análise do documento deixando-o finalizado para a próxima reunião a ser agendada com o Prefeito. 345 

Profa. Magali lembrou que todo o histórico e documentação sobre o Acordo de Cooperação com a 346 

Prefeitura seriam repassados nas reuniões de transição que ocorreriam em breve com os novos 347 

Diretores Acadêmicos, Prof. Bruno Comparato e Profa. Sandra Campos. Em seguida, projetou o 348 

documento indicando pequenas mudanças em relação ao anterior: a) alteração nos nomes dos 349 

dirigentes; inclusão da expressão direitos humanos no documento, principalmente pela recente 350 

interlocução estabelecida entre a EFLCH e a Secretaria de Direitos Humanos do Município; 351 

acréscimo do inciso VII, reafirmando a promoção da cooperação para o desenvolvimento do 352 

Programa de Residência Pedagógica, do curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, porque 353 

até então esse compromisso havia sido firmado em um Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação 354 

vigente; supressão, no segundo inciso, do bairro universitário, pois o que havia sido proposto foi 355 

alcançado, como alargamento das calçadas, entre outras benfeitorias. Profa. Magali destacou que as 356 

solicitações mais específicas e sensíveis, como a doação de um terreno para a moradia estudantil e 357 

construção de uma creche para atender à população e aos estudantes que possuem filhos(as) não só 358 

foram mantidas no documento, mas continuarão a ser exigidas com as devidas formas de luta. Embora 359 

reconheça que a conversa é muito difícil e que ainda não há nada acertado, relatou que na última 360 

reunião o Prefeito ficou um pouco animado com a possibilidade de interlocução entre a construção 361 

de uma creche no terreno da moradia estudantil como justificativa para a sua doação. Finalmente 362 

explicou que o diálogo é muito diferente quando se firma acordos com uma prefeitura que entende a 363 

importância da universidade pública e outra que, de certa forma, tem bastante dificuldade de dialogar 364 

e entender qual a importância da universidade para a cidade. Em seguida Profa. Magali abre a palavra 365 

e a servidora Janete pergunta se o documento havia passado pela procuradoria e Profa. Magali 366 

respondeu que não. Explicou que a Secretaria de Educação tramitou um processo na Prefeitura, mas 367 

que anda não houve acesso a ele, mesmo sendo solicitado para a senhora Fabia e Ana Paula. A 368 

servidora Janete afirmou que achava importante aprovar na Congregação e, para agilizar os trâmites, 369 

ponderou que antes de passar pela procuradoria, talvez fosse importante passar pelo município 370 

primeiro, porque se houver qualquer apontamento, algo que se queira acrescentar ou tirar, será 371 

necessário passar novamente pela procuradoria da Unifesp. Profa. Magali afirmou que o processo 372 

poderia ser invertido, sem qualquer problema, mas que seria necessária a aprovação da Congregação. 373 

Pergunta novamente se havia alguma outra dúvida e não havendo procedeu a votação solicitando que 374 

a enquete fosse ativada para manter o registro dos votos. Com 24 favoráveis, nenhum contrário e 3 375 

abstenções foi aprovada a minuta do Termo de Cooperação da Unifesp com a Prefeitura do Município 376 

de Guarulhos. Profa. Magali agradeceu ao servidor Cícero pela ajuda. 3. Aprovação de proposta 377 
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para que a EFLCH seja a sede oficial do evento Paulo Freire: 100 anos de Práxis Libertadora, 378 

organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Freireanos, com participação de representantes 379 

de outros campi da Unifesp e que ocorrerá entre os meses de maio a novembro de 2021. Prof. 380 

Magali solicitou que a Profa. Rosangela, membro da comissão organizadora do evento, apresentasse 381 

a proposta. Foi solicitado ao servidor Cícero que iniciasse a projeção do documento.  Profa. Rosangela 382 

cumprimentou os presentes e explicou vários aspectos: que a iniciativa teve início no final do ano 383 

passado pelo grupo de estudos freirianos; havia um grupo coordenado pela Profa. Magali, mas que 384 

quando ela assumiu a Direção Acadêmica, ficou sem atividades; a Profa. Mariângela Graciano criou 385 

um outro grupo a partir de demandas dos estudantes e da atuação dela como professora do curso de 386 

pedagogia e seu trabalho com a EJA, área em que é muito presente a perspectiva freiriana; esse grupo 387 

de estudos vem atuando desde 2019 e em 2020 foram realizadas várias atividades de forma remota; 388 

no final de 2020, diante da aproximação do centenário do Paulo Freire, houve uma reunião entre 389 

Profa. Rosangela, Profa. Mariângela, Profa. Magali, juntamente com outras pessoas que faziam parte 390 

do grupo de estudos como Profa. Roberta que trabalhou no Departamento de Educação e é do Instituto 391 

Paulo Freire. Assim, Profa. Rosangela explicou que na ocasião, demonstrou-se a necessidade de se 392 

celebrar o centenário de Paulo Freire e Profa. Magali enfatizou bastante que a EFLCH haveria de ter 393 

um protagonismo nessa celebração, porque o Campus Guarulhos é o campus em que há mais cursos 394 

de licenciatura, além de haver o Departamento de Educação e o curso de Pedagogia. Profa. Rosangela 395 

também ressaltou que o grupo avaliou que havia maturidade para a EFLCH assumir esse 396 

protagonismo e relembrou que a partir da decisão de realizar o evento, ainda no final do ano passado, 397 

houve uma chamada para os docentes interessados em participar, enviada pela lista oficial de e-mails 398 

de docentes. Como resultado, vários professores do Departamento de Educação, do curso de 399 

Pedagogia, do Departamento de Letras, discentes que participavam do grupo de estudos freireano, 400 

discentes da graduação e da pós-graduação, discentes do grupo de pesquisa da Profa. Magali, 401 

discentes do Campus Baixada Santista e docentes como Profa. Francisca Pini e a ex-Diretora 402 

Acadêmica, Profa. Sylvia Helena Souza da Silva Batista, demonstraram interesse em compor a 403 

comissão organizadora. Desde então, o grupo vem se reunindo e trabalhando de forma remota, para 404 

construir o evento de maneira muito compartilhada, muito aberta, muito democrática, com muita 405 

participação dos estudantes, muito no “espírito” de Paulo Freire. Com o tempo docentes do Campus 406 

São José dos Campos e Campus Osasco também se incorporaram à comissão. Profa. Rosangela 407 

enfatizou que a organização do evento já estava fazendo jus à memória e ao legado de Paulo Freire e 408 

passou a apresentar os eixos da programação, destacando que haveria uma série de atividades. 409 

Começou explicando que a Revista Olhares, do Departamento de Educação, organizou um número 410 

temático, a ser lançado em novembro, com prazo de submissão de artigos até 31 de julho, em formato 411 

de um Dossiê intitulado Paulo Freire, 100 anos de Práxis Libertadora. Explicou que a chamada e os 412 

eixos propostos para submissão dos artigos também foram construídos, de forma coletiva pelo grupo. 413 

Concluiu solicitando ajuda na divulgação. Sobre a programação informou que haveria uma mesa de 414 

abertura e conferência no mês de maio e que no encerramento, no mês de novembro, também haveria 415 

uma mesa e uma conferência. Enfatizou que estavam previstas atividades ao longo de todo o ano de 416 

2021 sendo seis ciclos de debates, oito círculos de cultura e seis cafés com Paulo Freire, além de 417 

atividades culturais. Explicou que as diferentes modalidades de ações foram todas pautadas nas 418 

concepções e práxis de Paulo Freire. Lembrou que o evento seria apoiado também pelo Instituto Paulo 419 
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Freire e que a programação estava quase no formato final, faltando apenas alguns ajustes. Profa. 420 

Rosangela informou que o evento em comemoração ao centenário se converteu num projeto de 421 

extensão que foi aprovado e que, por sugestão das docentes de São José dos Campus, seria solicitada 422 

bolsa PIBEX, pois até o momento não contavam com nenhum tipo de financiamento. Profa. Magali 423 

solicitou que Profa. Rosangela informasse sobre o Selo Paulo Freire. Profa. Rosangela relatou que 424 

fazia parte dos preparativos do evento a oferta de uma oficina, um minicurso, concebido também 425 

como ação de extensão, sob a coordenação da Profa. Letícia Coelho Squeff e da Profa. Betânia 426 

Libânio Dantas de Araújo, que tinha como objetivo a criação e escolha de um selo que identificasse 427 

as comemorações do centenário. O minicurso contou com a participação de um coletivo de estudantes 428 

da Unifesp envolvidos com design gráfico e da comunidade externa e a escolha do selo não se deu a 429 

partir de um concurso, de forma meritocrática, mas sim por meio de uma ação construtiva, horizontal, 430 

com participação e troca entre todos. O minicurso já está em andamento e a previsão da escolha do 431 

selo é março. Profa. Rosangela disse que o selo também será submetido à Congregação e caso seja 432 

aprovado seria importante que ele figurasse não só no evento, mas em toda a documentação que 433 

emanasse da EFLCH. Profa. Magali reforçou que o DCE e os estudantes foram chamados para 434 

compor a comissão e que havia uma participação bastante ativa de discentes, de professores de outros 435 

campi, da área de educação e de outras áreas, e que por isso o processo estava muito bom. Profa. 436 

Rosangela afirmou que era inegável a participação de vários setores, o que estava gerando muitos 437 

aprendizados. Foi projetado o link de acesso ao texto do Dossiê e Profa. Rosangela ressaltou que o 438 

texto era muito potente, muito forte e bonito e muito importante para os tempos que correm e que 439 

com essa convocação, se celebra a memória de Paulo Freire de uma forma como resistência e 440 

reexistência, uma forma de existir nesses momentos difíceis. Concluiu, solicitando ajuda na 441 

divulgação e perguntando se havia alguma pergunta ou consideração. Não havendo nenhuma 442 

manifestação Profa. Magali procedeu a votação. Sem nenhuma manifestação contrária foi aprovada 443 

por unanimidade a EFLCH como sede oficial do evento Paulo Freire: 100 anos de Práxis 444 

Libertadora, organizado pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Freireanos, com participação de 445 

representantes de outros campi da Unifesp e que ocorrerá entre os meses de maio a novembro de 446 

2021. Profa. Magali agradeceu à Profa. Rosangela e passou para o próximo ponto de pauta. 4. 447 

Homologação das seguintes aprovações ad referendum,  por solicitação da Presidência da 448 

Câmara de Graduação, Profa. Dra. Vera Lúcia Gomes Jardim: - Edital e Regulamento das 449 

Eleições para Representantes Discentes (RDs) e Técnico-Administrativos em Educação (TAEs), 450 

aprovado em reunião ordinária da Câmara de Graduação EFLCH, de 04 de janeiro de 2021; - 451 

Pedido de vagas para Refugiados e Portadores de Visto Humanitário na UNIFESP, aprovadas 452 

em reunião ordinária da Câmara de Graduação, em 23 de novembro de 2020, pelos cursos de 453 

graduação do Campus Guarulhos; - Edital ABI - Escolha de Grau, dos cursos de Área Básica 454 

de Ingresso de Filosofia, Ciências Sociais, História e Letras, aprovados na Câmara de 455 

Graduação EFLCH em reunião ordinária de 23 de novembro de 2020; - Edital de Reingresso 456 

Especial - Edital n.º 622/2020, aprovado ad referendum pela presidência da Câmara de 457 

Graduação, decisão esta que será submetida aos seus membros na próxima reunião ordinária 458 

desta instância.  A Profa. Magali esclareceu que as aprovações ad referendum são decorrências de 459 

um período bastante tumultuado em relação a troca de calendário, dos processos de matrícula, 460 

rematrícula e de um momento delicado que a própria Câmara de Graduação está enfrentando. 461 
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Explicou que a Direção Acadêmica, assim como a Câmara de Graduação, aprovou ad referendum 462 

para que os trâmites não sofressem qualquer atraso e que nesse caso a Congregação apenas ratificaria 463 

essa aprovação. Não havendo nenhuma manifestação contrária, foram homologados por unanimidade  464 

os seguintes ad referendum, por solicitação da Presidência da Câmara de Graduação: Edital e 465 

Regulamento das Eleições para Representantes Discentes (RDs) e Técnico-Administrativos em 466 

Educação (TAEs); Pedido de vagas para Refugiados e Portadores de Visto Humanitário na UNIFESP, 467 

aprovadas em reunião ordinária da Câmara de Graduação;  Edital ABI – Escolha de Grau, dos cursos 468 

de Área Básica de Ingresso de Filosofia, Ciências Sociais, História e Letras; Edital de Reingresso 469 

Especial – Edital n.º 622/2020, aprovado na Câmara de Graduação em reunião Ordinária de 01 de 470 

fevereiro de 2021. 5. Aprovação da remoção, por ordem judicial, da Profa. Dra. Márcia Gomes 471 

Fernandes, Professora do Magistério Superior da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP 472 

para a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Departamento de História da EFLCH, 473 

de acordo com deliberação do Colegiado. A Profa. Magali relatou que o processo chegou para o 474 

Campus sem qualquer indicação de departamento o que demonstra que a instituição estaria 475 

aperfeiçoando a forma de encaminhamento dos casos de remoção por ordem judicial. Solicitou ao 476 

gabinete da reitoria que a professora fosse alocada na própria reitoria enquanto aguardasse uma 477 

decisão da Congregação sobre qual departamento a receberia. Ressaltou que a pressa em alocar os 478 

docentes, quando uma ordem judicial é expedida, é a garantia do recebimento do salário e que, nesse 479 

caso, a reitoria teve sensibilidade e entendeu a necessidade de o campus receber a professora já com 480 

uma definição, o que deu tempo para que a Profa. Fabiana e o Prof. Gilberto encaminhassem a 481 

situação para o Departamento de História, que após análise, aprovou a recepção da referida 482 

professora. Profa. Magali explicou que a universidade não tem escolha por ser uma ordem judicial, 483 

mas a designação da lotação pode ser feita da melhor maneira possível analisando um lugar em que 484 

haverá maior contribuição. Em seguida, passou a palavra ao Prof. Gilberto que apresentou problemas 485 

com o microfone. Profa. Flávia, do Departamento de História da Arte, fez uma observação sobre a 486 

instituição ter aprendido como proceder. Profa. Graciela comentou que não entendia por que a 487 

Congregação teria que votar algo que não se podia escolher. Profa. Magali esclareceu que a votação 488 

se referia ao local em que a Profa. Marcia Gomes Fernandes seria alocada, no Departamento de 489 

História, e que o Campus poderia escolher, pois a ordem judicial determinou que a professora ficasse 490 

na Unifesp, mas não em qual campus ou departamento, por esse motivo é possível o campus decidir. 491 

Portanto, pelo currículo da Profa. Marcia a consulta foi dirigida ao Departamento de História que 492 

julgou que seria pertinente que ela ficasse lá alocada. Ressaltou que se tratava de um processo bastante 493 

melhor que o anterior que ocorreu com o Departamento de História da Arte, quando a designação foi 494 

encaminhada sem a oportunidade de escolha. Profa. Graciela agradeceu a explicação e afirmou que 495 

compreendeu melhor o processo e que nada está sendo imposto ao Departamento de História. Profa. 496 

Magali afirmou que dessa vez o departamento teve tempo para escolher porque a Direção Acadêmica 497 

conversou com a Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, Elaine Damasceno, e com a chefia de gabinete 498 

para que não fosse cometido o mesmo erro anterior. Profa. Ana Maria Pimenta Hoffman solicitou a 499 

palavra para relembrar o histórico de um processo semelhante que ocorreu no Departamento de 500 

História da Arte com a vinda do professor Michel para a universidade e que o gabinete da reitoria e a 501 

reitoria decidiram sem consultar o departamento alegando que o professor tinha manifestado um 502 

desejo de trabalhar no departamento, o que muito honra o colegiado que sempre recebe muitos 503 
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pedidos em razão de ser um departamento extremamente interdisciplinar. Além disso, relembrou que 504 

em junho do ano passado a Congregação decidiu acatar a decisão tomada pela instituição, mas em 505 

caráter temporário, o que demanda que a Congregação decida novamente em junho desde ano, 2021. 506 

Finalizou ressaltando que nesses casos os professores são deslocados para as universidades e não para 507 

os departamentos e que a decisão sobre designação deve ser realizada a partir de discussões internas. 508 

Reiterou que como Chefe de Departamento gostaria de deixar registrado que existe esse histórico, 509 

pois o desejo de participar de um departamento não pode ser simplesmente acatado, pois todos 510 

passaram por concursos dificílimos e é preciso passar pela concordância do colegiado e da 511 

Congregação. Profa. Magali afirmou que seria registrado e que a professora deveria, na época certa, 512 

solicitar como ponto de pauta. Em seguida Profa. Magali passou a palavra para o Prof. Gilberto que 513 

conseguiu ativar seu microfone. Prof. Gilberto relata que o acolhimento do Departamento de História 514 

foi grande, na consulta realizada, e que, inclusive, a coordenação do curso já vinha pensando como 515 

integrá-la, neste ou no próximo semestre, em que área, como ela poderia ser acomodada internamente 516 

e como entraria em contato com a professora. Profa. Magali agradece ao Prof. Gilberto e procede a 517 

votação utilizando a enquete. Com 22 votos favoráveis, nenhum contra e duas abstenções foi 518 

aprovada a remoção, por ordem judicial, da Profa. Dra. Márcia Gomes Fernandes, Professora do 519 

Magistério Superior da Universidade Federal do Amapá - UNIFAP para a Universidade Federal de 520 

São Paulo – UNIFESP, para o Departamento de História da EFLCH, de acordo com deliberação do 521 

Colegiado.  6. Aprovação do Relatório de Atividades do lab.hum - Laboratório de Humanidades 522 

Digitais da Unifesp, correspondente ao biênio 2018/2020, por solicitação do Prof. Dr. Luis 523 

Antonio Coelho Ferla - Coordenador do lab.hum. Profa. Magali explicou que a apresentação de 524 

relatórios para aprovação na Congregação é uma obrigatoriedade regimental para os espaços 525 

interdepartamentais que já têm regimentos. Em seguida procedeu a votação e não havendo nenhuma 526 

manifestação contrária, nem abstenções o Relatório de Atividades do lab.hum - Laboratório de 527 

Humanidades Digitais da Unifesp, biênio 2018/2020, por solicitação do Prof. Dr. Luis Antonio 528 

Coelho Ferla, coordenador, foi aprovado por unanimidade. 7. Suspender a aprovação do ad 529 

referendum para Afastamento, como segue: - Prorrogação para conclusão de estágio de pós-530 

doutoramento da Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho - Departamento de Educação, de 531 

acordo com o Parecer n. 00216/2020 - Murillo Giordan Santos, Procurador Federal; Realização 532 

de visita científica na Universidade de Bordeaux Montaigne, no período de 03 de março de 2021 533 

a 30 de junho 2021, da Profa. Dra. Marina Soler Jorge. Profa. Magali esclareceu que no primeiro 534 

caso houve um pedido de prorrogação por mais seis meses, em razão da pandemia, e que se tratava 535 

de afastamento internacional, em Portugal, no entanto, de acordo com notificação expedida pela 536 

procuradoria, não havia respaldo jurídico e legal para que a professora prorrogasse seu afastamento. 537 

No segundo caso, realização de visita científica, a professora Marina Soler desistiu do afastamento, 538 

em razão da pandemia. Esclarece, também, que as aprovações foram ad referendum para que o 539 

processo não ficasse parado. Em seguida procedeu a votação e não havendo nenhuma manifestação 540 

contrária ou abstenções, foi aprovado por unanimidade a suspensão da aprovação do referendum dos 541 

dois casos indicados. 8. Aprovação dos seguintes pedidos de Afastamento, por solicitação das 542 

chefias, como segue: do Departamento de História, Profa. Dra. Fabiana Schleumer: Profa. Dra. 543 

Mariana Martins Villaça, aprovação ad referendum para pesquisa vinculada ao Projet de 544 

recherche collective sur le Noticiero ICAIC Latinoamericano (1960-1990) sediado na Sorbonne 545 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP – 

CEP: 07252-312 

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas.unifesp.br 

 

14 

 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 03/03/2022 

 

(França), realizado à distância, no período entre 15 de março de 2021 a 31 de julho de 2021; 546 

Prof. Dr. Bruno Guilherme Feitler,  para pesquisa de pós-doutorado junto à Universidade de 547 

Évora (Portugal) entre  01 de agosto de 2021 e 30 de junho de 2022; Prof. Dr. Jaime Rodrigues, 548 

para participar de estágio pós-doutoral na Universidad Nacional de La Plata, Argentina, entre  549 

01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022;  Prof. Dr. Glaydson José da Silva, para realizar 550 

estágio pós-doutoral entre  01 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2022, que será 551 

desenvolvido na Universidade Estadual Paulista (UNESP); do Departamento de Ciências 552 

Sociais, Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira: Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva, para 553 

participar do Programa Institucional de Pós-Doutorado (PIPD) da UFRJ,  no período de 01 de 554 

março de 2021 a 31 de agosto de 2021;  do Departamento de Educação, Prof. Dr. João do Prado 555 

Ferraz de Carvalho: Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre, para licença capacitação pelo 556 

período de 3 meses, entre os dias 05 de abril a 05 de julho de 2021, como professora visitante no 557 

Programa de Doutorado Latino Americano (DLA) da Universidade Federal de Minas Gerais – 558 

UFMG; Do Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, Prof. Dr. Marcos Cezar de 559 

Freitas: Servidor Técnico Sr. Erick Dantas da Gama, lotado no Departamento Acadêmico - 560 

Secretaria de Pós-Graduação, para participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu 561 

no País (Mestrado), no período de um ano, com início em 01 de março de 2021; do Chefe da 562 

Secretaria Acadêmica, Sr. Márcio Ribeiro Santos: Servidor Técnico Sr. Eduardo Marangoni 563 

Canesin, lotado no Departamento Acadêmico - Apoio Pedagógico, para participação em 564 

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País (Doutorado) entre os dias 15 de março de 565 

2021 a  14 de março de 2022. Profa. Magali ressaltou que os afastamentos que chegam à 566 

Congregação para serem aprovados já tramitaram no Departamento de Gestão com Pessoas que valida 567 

todos os documentos necessários para aprovação dessa primeira etapa do processo, de acordo com as 568 

exigências legais e institucionais. Profa. Magali procedeu a votação e os afastamentos foram 569 

aprovados por unanimidade. 9. Indicação e aprovação de Representação do Campus Guarulhos 570 

na Rede Interna de Ética Pública da Unifesp, por solicitação da Profa. Dra. Gianna Maria Griz 571 

Carvalheira - Presidente da CEPública. Profa. Magali relembra que a Profa. Gianna esteve no 572 

campus no final do ano de 2020, para apresentar a Rede Interna de Ética Pública da Unifesp, a 573 

CEPública e que, há algum tempo, solicitou indicação de dois membros representantes do Campus 574 

Guarulhos para compô-la. A Direção Acadêmica, com a ajuda do Prof. Bruno Comparato, que 575 

assumirá a Direção em breve, indicaram a Profa. Dra. Mirhiane Mendes de Abreu, do Departamento 576 

de Letras, como membro titular e a Profa. Dra. Andrea Slemian, do Departamento de História, como 577 

membro suplente. Em seguida procedeu a votação e não havendo nenhuma manifestação contrária 578 

ou abstenções, as duas indicações foram aprovadas por unanimidade. 10. Aprovação das indicações 579 

de membros para composição da Comissão Permanente de Vagas da EFLCH. Profa. Magali 580 

lembrou que em reunião passada havia sido aprovada a composição da Comissão Permanente de 581 

Vagas da EFLCH e que nesta Congregação seriam aprovadas as indicações dos membros 582 

representantes de cada setor. Em seguida procedeu a votação e não havendo manifestação contrária, 583 

nem abstenções, foram aprovadas por unanimidade as seguintes indicações: Direção Acadêmica: 584 

Titular: Andréia Costa Torres da Mota e Suplente: Leandro Fincato Prates; Direção Administrativa: 585 

Titular: Marcos Kochleitner e Suplente: Janete Cristina Melo Marques; Representante Divisão RH: 586 

Titular: Eliane Lino dos Santos e Suplente: Tatiane Aparecida Pinto Gonçalves Macedo; Setores 587 
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Administrativos: Titulares: Junivon Januário Ferreira e Carmelita Maria do Espírito Santo e Suplente: 588 

Ivan Ferreira de Sales Lopes; Setores Acadêmicos: Titular: Elaine Muniz Pires e Suplente: Adriano 589 

Kasiorowski de Araújo; Representação Docente: Titular: Prof. Dr. Orlando Vian Junior e o Suplente: 590 

Profa. Dra. Jacira de Freitas; Câmaras de Graduação: Titular: Profa. Dra. Vera Lúcia Gomes Jardim 591 

e Suplente: Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira; Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Titular: 592 

Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas e Primeiro Suplente, Janilton Alves Borborema e Segundo 593 

Suplente, Ailton Mesquita Lima; Câmaras de Extensão e Cultura: Titular: Profa. Dra. Rosângela 594 

Aparecida Dantas de Oliveira e Suplente: Lourival Machado Soares. 11. Aprovação de solicitação 595 

de orçamento para resolução de problemas estruturais - Centro de Memória. Profa. Magali 596 

passou a palavra ao Prof. Gilberto e solicitou ao servidor Cícero que projetasse o documento (Anexo 597 

III). Prof. Gilberto esclareceu que existem dois laboratórios no Departamento de História, o 598 

Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) e o Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) 599 

e que, desde a ocupação do prédio acadêmico, eles vêm sofrendo alguns problemas severos. Explicou 600 

que para o LEA funcionar como um laboratório efetivamente e guardar os objetos arqueológicos 601 

necessita passar por uma vistoria do IPHAN para que as análises laboratoriais sejam desenvolvidas, 602 

porém os problemas na parte superior dos encanamentos poderiam promover umidade o que 603 

inviabilizaria essa guarda. No entanto, com as chuvas do ano passado, juntamente com todo o 604 

complexo do estacionamento, ele foi inundado, o que definitivamente inviabiliza as atividades do 605 

LEA naquele espaço. No caso do CPMH a situação é a mesma, pois desde o início da ocupação do 606 

prédio, onde ele está situado, existem problemas de infiltrações, sobretudo, com as chuvas no final 607 

do ano, notou-se, de novo, esse mesmo problema, o que é bastante complicado, porque lá já existe 608 

uma série de documentos, de coleções bibliográficas expressivas. Destacou que tanto o LEA como o 609 

CMPH têm processos abertos em andamento, relacionados aos problemas estruturais, como resultado 610 

das tratativas entre a Divisão de Infraestrutura do campus e a empreiteira que construiu o edifício, 611 

porém enquanto os processos estão em andamento, os problemas continuam. Prof. Gilberto ressaltou 612 

que no caso do Centro de Memória, tanto as estantes como a coleção bibliográfica e documental vem 613 

sendo impactadas muito negativamente por esse problema de infiltrações. Solicitou que as imagens 614 

fossem projetadas, destacando as fotos com as infiltrações e a inundação do LEA. Professor Gilberto 615 

ressalta que diante do exposto o Departamento de História solicita o apoio da Congregação para que 616 

seja encaminhado para a reitoria um pedido de vistoria visando demanda de verba emergencial da 617 

reitoria, que também é responsável por este acervo, pois apesar de já existir um processo em 618 

andamento, são necessárias medidas emergenciais para a contenção desses problemas, porque, no 619 

caso, há um laboratório que não pode iniciar suas atividades, porque a infraestrutura impede e outro, 620 

em que o espaço não contribui para a preservação do acervo que já está lá guardado. Concluiu 621 

agradecendo a Profa. Magali que abriu a palavra para alguns comentários ou considerações. A 622 

servidora Janete pediu a palavra para explicar que a Direção Administrativa e a equipe da Divisão de 623 

Infraestrutura vêm trabalhando há muito tempo nesse caso, assim como pedindo apoio à Pró-Reitoria 624 

de Planejamento (Proplan). Relatou que a Divisão de Infraestrutura conta com o Marcos K., na chefia, 625 

que é secretário executivo, com o servidor Paulo, que é assistente administrativo e com o Manuel, 626 

que é contramestre e que vem há muito tempo solicitando apoio da Proplan. Paralelamente a essa 627 

situação, o Campus entrou com um processo de judicialização da JWA e, recentemente, o Marcos K. 628 

recebeu visita de empresas, porque a Procuradoria solicita previsão de custos para que esses serviços 629 
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sejam executados. Concluiu afirmando que de fato o problema no Centro de Memórias acontece desde 630 

2016, quando o prédio foi entregue e embora já tenha sido feito um trabalho pela infraestrutura, não 631 

foi o suficiente para resolver o problema definitivamente. A servidora Janete solicitou que o servidor 632 

Marcos K. complementasse sua fala. Marcos K. iniciou sua fala agradecendo o relato do professor 633 

Gilberto e avaliou que o documento apresentado poderia trazer mais robustez ao pedido e ao diálogo 634 

com a Reitoria. Explicou que havia dez processos em andamento e que, inicialmente, o projeto de 635 

construção do prédio acadêmico foi elaborado em 2012, por uma equipe da própria Proplan e entregue 636 

em 2016 e que nessa época, antes mesmo da ocupação do prédio, já havia relatos do Diretor 637 

Acadêmico Prof. Daniel e da Vice-Diretora Acadêmica Profa. Marineide sobre esses problemas de 638 

infiltração generalizada pelos caixilhos da laje da cobertura que impacta, não somente o Centro de 639 

Memória, mas outras salas do terceiro andar. Marcos K. relatou que com a orientação da Proplan 640 

foram abertos processos para caracterizar cada um dos dez itens existentes, dez que são identificados 641 

como infraestrutura e um deles que contempla exatamente essa questão das infiltrações advindas da 642 

laje de cobertura, tanto do terceiro pavimento, quanto do térreo, que impactam diretamente no LEA. 643 

Marcos K. esclareceu que todos esses processos foram migrados para o Sistema Eletrônico de 644 

Informação (SEI), por orientação da Pró-reitoria de Administração, em razão da pandemia, gerando 645 

um único processo que consolidou todos os problemas, através do qual se tramitam todas as ações 646 

relacionadas e que está disponível para visualização de toda a comunidade sob o número 23089. 647 

015188/2019. Marcos K. explicou o impasse jurídico existente, pois a garantia da obra com a 648 

construtora JWA, responsável pela execução do prédio, é até abril, primeiro semestre de 2021 e se a 649 

Divisão de Infraestrutura realizar qualquer intervenção no prédio perderá a garantia da obra. 650 

Relembrou que em Congregações anteriores já havia explicado essa situação e que a construtora JWA, 651 

em 2019, depois de várias tratativas e tentativas de resolução do problema, se manifestou nos autos 652 

do processo dizendo que essas questões deveriam ser tratadas com a fiscalização da obra, porém essa 653 

fiscalização foi realizada pela equipe do campus São Paulo, pelo engenheiro Carlos Meireles, que 654 

esteve no campus durante a execução da obra. No entanto, nesse meio tempo, a construtora que já 655 

havia demonstrado dificuldades financeiras, tem tramitado na justiça um processo de recuperação 656 

judicial. Marcos K. continuou explicando que como Divisão de Infraestrutura, documentaram os dez 657 

processos e contavam com o apoio, tanto da Pró-reitoria de Planejamento, quanto da Procuradoria, 658 

na judicialização do caso, inclusive, dos dez itens. Ponderou que como se tratou de uma questão 659 

bastante emergencial e de pequena monta, conseguiram tramitar dois itens e resolvê-los internamente, 660 

a questão do alarme de incêndio e, também, das infiltrações na câmara fria do restaurante 661 

universitário. Explicou que há mais de três mil metros quadrados de laje na cobertura e que a solução 662 

prática para o problema seria retirar toda a laje da cobertura, toda a proteção mecânica e refazer a 663 

manta, porque, como os problemas não são pontuais e sim generalizados no terceiro andar, tudo indica 664 

que a manta foi comprometida durante a obra, avaliação que poderia contar com a contribuição do 665 

arquiteto Pedro Rosseto e com o apoio da Pró-reitoria, no entanto, seria necessário um laudo de uma 666 

engenharia especializada no assunto, para que houvesse tramitação no processo. Avalia que esse é um 667 

dos assuntos mais delicados, além do problema estrutural que envolve o ramal de águas pluviais em 668 

razão de uma falha no projeto e na sua execução. Relatou que houve uma chuva muito forte no dia 669 

três de janeiro e um problema de excesso de água e que no dia quatro esteve no campus para avaliar 670 

a situação e constatou que a caixa de reservação de águas pluviais transbordou, como em anos 671 
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anteriores. Marcos K. agradeceu novamente ao professor pela iniciativa de passar o problema adiante 672 

e colocou-se à disposição para esclarecimentos, indicou novamente que tudo estava documentado no 673 

processo SEI, que pode ser consultado, e reforçou a importância do apoio da Congregação a esse 674 

pedido, pois acredita que como campus, todos são prejudicados. Profa. Magali ressalta a fala do 675 

servidor Marcos K., ratificando que não se trata de um problema de falta de manutenção do campus, 676 

mas sim de um problema estrutural da construção e é muito importante que a comunidade entenda 677 

isso e que quando chove, obviamente, se agrava muito. Em seguida passou a palavra para o Prof. 678 

Bruno que declarou apoio à solicitação de orçamento e reconheceu a dificuldade de viver a pandemia 679 

e esses problemas de infraestrutura. Relatou que vem acompanhando essa saga do prédio desde que 680 

entrou na UNIFESP e que participa da Congregação há muitos anos e que passou por várias gestões 681 

com a mesma dificuldade, pois no começo havia dinheiro disponível, durante vários anos houve 682 

dinheiro e não havia projeto, depois havia projeto, mas nenhuma empresa se dispunha. Relatou que 683 

foram feitos vários editais, mas não havia empresas candidatas ou não em número suficiente, portanto 684 

essa é a dificuldade de lidar com a gestão pública. Lembrou, também, que a empresa que aceitou fazer 685 

a construção do prédio, assim que o entregou foram identificados problemas e foi mencionada a 686 

necessidade de acionar a garantia. Concluiu ressaltando que há de se fazer tudo que for possível para 687 

resolver esse problema e que esse é o primeiro passo, aprovar essa solicitação para o orçamento. Por 688 

fim exaltou que as imagens do relatório eram de “cortar o coração”, ver livros e caixas de livros 689 

molhados e que o principal laboratório do campus é a biblioteca, pois no campus se trabalha 690 

basicamente com livros. Profa. Magali agradeceu aos professores Bruno e Gilberto e aos servidores 691 

Marcos e Janete e declarou que embora ela não iria encaminhar essas questões, pelo final do mandato, 692 

também era favorável, porque compreende que a partir do momento que a Congregação vota fortalece 693 

a ideia de que é um problema institucional e a gestão maior da instituição tem que dar respostas  um 694 

pouco mais ágeis sobre esse problema estrutural que é bastante antigo e que vai frustrando todo 695 

mundo, inclusive quem está na gestão, saindo, sem ver a solução do problema que começou há muito 696 

tempo. Em seguida solicitou que Cícero projetasse outras imagens para que os membros olhassem 697 

aquilo que o professor Gilberto comentou. Marcos K. solicitou a palavra para esclarecer que no LEA 698 

existiam duas situações, pois além da entrada de águas pelo subsolo, com o transbordar da reservação 699 

de águas pluviais, havia a entrada de água pelas janelas, que é um relato inicial e, também, foi 700 

respondido no processo. Destacou que existe uma situação inusitada, para não dizer trágica, no LEA 701 

porque a construtora fez naquela parede de fronteira para o CEU, uma parede de drywall, que fica 702 

molhada em razão do poço inglês que há no campus e que, na verdade, são várias situações de erro 703 

de execução nessa obra que precisam ser destacadas. Explicou que a divisão da infraestrutura, junto 704 

com a manutenção, implementou uma solução para mitigar a entrada de águas pelas janelas, 705 

instalando um rufo prolongado em toda a área contemplada pelo poço inglês a fim de limitar a entrada 706 

de água pelos caixilhos. Concluiu dizendo que tanto o LEA, quanto o almoxarifado do campus e a 707 

Divisão de Patrimônio avaliam que essa solução foi realizada com sucesso, mas, no entanto, o 708 

problema de infiltração por debaixo da porta, com o acumulado de chuvas permanece. Profa. Magali 709 

agradeceu os esclarecimentos e explicou que seria votada a solicitação de orçamento, para a reitoria, 710 

para resolução de problemas estruturais do Laboratório de Estudos Arqueológicos (LEA) e o Centro 711 

de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH), do Departamento de História. Em seguida procedeu a 712 

votação por meio de enquete. Com 23 votos favoráveis, nenhum contrário e uma abstenção, foi 713 
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aprovada solicitação de orçamento, a ser encaminhada para a Reitoria, para resolução de problemas 714 

estruturais no Centro de Memória e Pesquisa Histórica (CMPH) e Laboratório de Estudos 715 

Arqueológicos (LEA) da EFLCH. Profa. Magali agradeceu ao Prof. Gilberto e aos servidores Marcos 716 

k. e Janete e passou para o último ponto de pauta. 12. Apresentação do Relatório de Gestão da 717 

Direção Acadêmica Gestão 2017-2021. Profa. Magali solicitou ao servidor Leandro que a colocasse 718 

como moderadora no sistema para iniciar a projeção da apresentação do Relatório de Gestão da 719 

Direção Acadêmica Gestão 2017-2021 (Anexo IV). Informou que a reunião estava dentro do horário 720 

previsto, que a apresentação seria muito extensa e que em comum acordo com o Prof. Janes somente 721 

ela falaria e ele complementaria, caso necessário. Ponderou que tentaria relatar tudo em um curto 722 

espaço de tempo. O relato da Profa. Magali foi mantido na íntegra com alguns ajustes, em forma de 723 

narrativa pelo seu teor. “Como vocês sabem, essa é a nossa última Congregação, minha e do Prof. 724 

Janes, cumprimos quatro anos ininterruptos, porém muito agitados, nessa instituição. A posse do 725 

Professor Bruno e da Professora Sandra ocorrerá dia 23 ou dia 22, há uma decisão da gestão maior a 726 

ser tomada em razão da agenda da reitoria, então nós seguimos, oficialmente, como diretora e vice-727 

diretor, até o dia 22 ou 23 de fevereiro. Semana que vem, dia 08, 09 e 11, faremos reuniões de 728 

transição, das 09h às 13h, com o Prof. Bruno e com a Profa. Sandra, com algumas chefias e com a 729 

Diretora Administrativa. Vamos fazer questão de deixar os documentos organizados e fazer uma 730 

transição bastante importante para que os Professor Bruno e a Professora Sandra consigam começar 731 

essa jornada com um pouco mais de tranquilidade. Nós dividimos o relatório em algumas partes, mas 732 

fizemos questão de ressaltar qual era o nosso programa inicial, da Chapa Unidade e Democracia. E 733 

gostaria de começar dizendo, antes de falar do nosso Programa, que me vem a imagem do Professor 734 

Janes vindo no meu prédio, buscar a minha assinatura, para nós nos inscrevermos como chapa, era 735 

uma chapa única, mas eu devo confessar que eu “driblei” bastante gente, bastante pessoas, para fazer 736 

uma dupla com o Professor Janes, porque eu sempre acreditei que essa seria a melhor dupla pela 737 

concepção de mundo, pela concepção de educação e de gestão que eu tenho. Então, eu queria começar 738 

agradecendo ao Professor Janes. Professor Janes, nós trabalhamos em conjunto, é óbvio que a 739 

Diretora Acadêmica acaba assumindo mais coisas e assinando mais coisas, enfim, mas eu não saberia 740 

dizer para vocês se, nos momentos de maiores tensões, como a entrada da polícia no campus, como 741 

o nosso aluno que foi atingindo por um tiro, como o evento das crianças, como a pandemia, enfim, 742 

todas essas coisas que nós sofremos, que são muito graves e sérias, como é que seria não estar ao lado 743 

do Professor Janes. Não sei se a recíproca é verdadeira, mas, de certa forma, preciso assinalar. Não 744 

havia nenhum questionamento inicial, primeiro havia uma conversa muito intensa, para ver qual era 745 

a solução que nós daríamos, levando em consideração todas as variáveis, as variáveis dos discentes, 746 

as variáveis dos docentes, as variáveis do administrativo, então eu penso que essa sustentação, essa 747 

cumplicidade, ela foi muito importante para que a gente conseguisse, com o histórico que Guarulhos 748 

tem, desenvolver os quatro anos da nossa gestão. Professor Janes, agradeço muito a parceria, e isso 749 

vai ficar registrado para a eternidade na minha vida. Em 2016, quando ainda não conhecíamos o 750 

campus, e o campus estava passando por uma ocupação, não sei se vocês se lembram, nós propusemos 751 

os seguintes pontos para a Chapa Unidade e Democracia: 1) Fortalecer a identidade acadêmica do 752 

Campus Guarulhos; 2) Integração entre ações de assistência e de ensino, visando aumentar a 753 

permanência dos estudantes; 3) Diálogo e respeito às diversidades num ambiente democrático; 4) 754 

Gestão democrática e 5) Articulação da EFLCH com a sua vizinhança e a cidade de Guarulhos. 755 
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Eu espero que, com a apresentação que nós vamos fazer desse último ponto, a gente consiga mudar 756 

o nosso discurso, nós todos, os membros da Congregação, de que o campus Guarulhos não tem uma 757 

relação com o entorno e com a vizinhança. Eu penso que as ações que foram desenvolvidas e que 758 

levaram a direção a desenvolver essas ações, mostram, sim, que há um empenho de muita gente, para 759 

que essa interlocução seja feita. A primeira parte do Relatório trata sobre a EFLCH e o Brasil em 760 

crise:  ocupamos o nosso cargo logo após o golpe que houve no Brasil, pois o início da gestão foi em 761 

2017. Eu não vou aqui fazer uma análise de conjuntura, eu só estou tentando inserir a Direção 762 

Acadêmica na conjuntura, mas não estou fazendo essa análise. O início dos ataques violentos à 763 

autonomia universitária e às pessoas da universidade, no início da nossa gestão, a gente fez uma 764 

moção contra uma invasão que teve da polícia em razão de uma intervenção na Universidade Federal 765 

de Minas Gerais. O período de cortes orçamentários muito severos que já vinham ocorrendo, 2014, 766 

2015, enfim, 2016, mas que foram agravados. A pandemia, desde o dia 17 de março, então é 767 

importante assinalar que a nossa gestão no último ano, e foi exatamente no último ano, porque a 768 

pandemia começou em 17 de março e a gestão termina em 22, 23 de fevereiro, os últimos 11 meses 769 

foram em trabalho remoto com muitas vezes presenciais no Campus, obviamente, mas como uma 770 

situação de trabalho remoto dos servidores. Então, a pandemia nos levou a implantação de trabalho 771 

remoto e a reorganização de esforços dos acadêmicos. Eu queria dizer que tudo isso que estou falando 772 

aqui não foi feito só pela Direção, mas a Direção teve um protagonismo em relação a estas questões, 773 

porque o trabalho não é individual e solitário, e, nessa conjuntura, demarcou um posicionamento 774 

firme e ampliou o debate na Congregação e no CONSU. Então, foram inúmeras as moções e as 775 

manifestações, eu elenquei algumas delas que pautamos no CONSU, ou simplesmente apresentamos 776 

a nossa manifestação para essas instâncias. A solidariedade e as notas de repúdio aos perseguidos, a 777 

rejeição do Future-se e a defesa do FUNDEB, contra a volta às aulas na rede pública, a defesa da 778 

política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e a defesa do pagamento 779 

institucional das associações nacionais de pós graduação e pesquisa, embora muitas delas tenham 780 

vindo da própria comunidade, de certa forma, a Direção Acadêmica assumiu, aprovou em 781 

Congregação e levou para os Conselhos, demarcando o que uma Escola de Humanidades deve fazer 782 

nessa conjuntura. Aqui eu apresento, brevemente, as questões orçamentárias para vocês situarem os 783 

problemas do orçamento durante a nossa gestão, então a verba de custeio que melhorou um pouquinho 784 

em 2018, foi um ano que a gente pensou em fazer uma série de coisas, inclusive subsidiar as visitas 785 

técnicas e depois o rebaixamento deste custeio, quatro anos com a inflação alta, os ajustes dos 786 

contratos, e a não possibilidade de fazer nada além daquilo que a gente vinha fazendo no campus até 787 

então. Só para vocês perceberem a limitação orçamentária que nós passamos nesse período, todo 788 

mundo já sabe, mas eu achei que seria importante apresentar esse histórico para percebermos com 789 

mais clareza a dificuldade que passou a Escola. Lembrando que, em 2019, houve, então, a 790 

centralização orçamentária, o que dificultou também a possibilidade de nós conseguirmos poder ousar 791 

um pouco mais nas questões que envolvem gastos com custeio. E, em relação ao gasto com capital, 792 

2017 ainda aparece a reforma do Prédio Acadêmico, que foi quando a gestão entregou o Prédio Arco, 793 

por isso esse valor alto, mas vocês podem ver qual foi o gasto com capital nos anos de 2018, 2019 e 794 

2020, o que justifica, portanto, a Direção não conseguir equipar os gabinetes dos professores com 795 

móveis que estão faltando, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Alguns pontos de 796 

fortalecimento: o reforço no sentido coletivo e sistêmico das atividades do EFLCH, eu acho que o 797 
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comitê local de retorno às aulas, eu frisei um pouco isso, a gestão sempre foi nesse sentido, embora 798 

tenha conseguido sucesso em alguns momentos e outros não, em alguns setores e outros não, mas 799 

sempre defendeu a ideia de que a gente pensasse como uma Escola, e não em alternativas individuais; 800 

mediação de conflitos, a porta da Direção Acadêmica sempre esteve aberta, nós mediamos muitos 801 

conflitos, mais do que vocês imaginam, entre estudante/estudante, estudante/comunidade, 802 

estudante/docente, docente/docente, docente/estudante, enfim, foram inúmeros conflitos, sempre na 803 

perspectiva de inclusão e não de exclusão, muito embora também tenhamos tido problemas, com 804 

algumas soluções que foram equivocadas, de remanejamento de servidores para outros setores, mas, 805 

enfim, sempre foi esse o nosso foco; diálogo permanente com os setores, alguns com mais facilidade 806 

e outros com alguma dificuldade; trabalho em equipe com as chefias dos setores acadêmicos, com 807 

os departamentos, os chefes de departamento, com as câmaras, isso foi fundamental para a nossa 808 

gestão, isso facilita o trabalho, brigávamos com algumas chefias, discutíamos, queríamos algumas 809 

coisas diferentes, aceitamos algumas questões que foram colocadas, mas, o fato de ter diálogo com 810 

as chefias, tanto dos setores acadêmicos, e ter diálogo com a direção administrativa, de ter diálogo 811 

com os chefes de departamento, isso faz com que a escola flua de uma melhor maneira, muito longe 812 

de consensos ou de imposições; atuação na transição das jornadas de trabalho, a reversão da 813 

jornada flexibilizada e implantação de trabalho remoto, que, para mim, foi um marco dolorido da 814 

Escola, na medida do possível, do que foi permitido, a Direção Acadêmica tentou, pelo menos iniciou, 815 

não deixar o grupo dividido, embora tenha tido bastante dificuldade para isso, e um certo 816 

entendimento, de alguns setores de que isso não era atribuição nossa; contratação de estagiários 817 

remunerados para o campus, eu acho que isso também foi uma ideia de fortalecimento, embora 818 

muitos estagiários fizessem o trabalho de técnicos pela inexistência de novas vagas,  de certa forma, 819 

os estagiários proporcionaram a possibilidade de um trabalho um pouco mais tranquilo em alguns 820 

setores, e o avanço do trabalho em outros setores, depois eu também vou descrever isso com mais 821 

vagar. É um custo baixíssimo para o campus e houve um momento que nós precisamos discutir com 822 

todos os diretores, para dizer que o nosso campus queria os estagiários, uma coisa bastante ridícula, 823 

porque é um custo baixíssimo, quando a bolsa tinha o valor de quinhentos e vinte reais, 824 

aproximadamente, mas, de certa forma, nós fomos lá e demonstramos que isso seria importante;  825 

preservação do pacto de vagas assinada entre direção e reitoria, evitando jornada dupla do servidor, 826 

pois quando nós chegamos no campus, nós tínhamos alguns, bem poucos, servidores que prestavam 827 

serviços para o campus e para outros setores fora do campus e prestação de serviços para a Reitoria 828 

o que gerou conflito, causou alguns problemas mesmo, até de relações interpessoais, mas a Direção 829 

Acadêmica não se arrepende de ter batido o pé e garantido algumas vagas, principalmente da vaga da 830 

pós-graduação e da biblioteca; implementação do Observatório Temático de Educação Superior da 831 

EFLCH que desenvolveu: uma pesquisa sobre egressos, já apresentada nessa Congregação e o 832 

relatório será homologado na Congregação de março; o Primeiro Encontro de Egressos; EFLCH em 833 

números que está no site, e o próprio Portal de Egressos. O Observatório é uma iniciativa da Direção 834 

Acadêmica, realizada com a colaboração de vários docentes, vários estudantes da graduação e pós-835 

graduação, mas que, de certa forma está num período bem embrionário, e que tem resultados bastante 836 

importantes. A nossa intenção é continuar como pesquisadores consolidando o Observatório; a 837 

assessoria da Direção Acadêmica, exercida pela Profa. Dra. Joana de Fátima Rodrigues, docente 838 

responsável, exclusivamente, pela comunicação da EFLCH,  comunicação interna, reitoria e entorno, 839 
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a qual eu agradeço imensamente, eu queria deixar registrado que a professora Joana é uma pessoa 840 

especial, muito sensível, além de fazer o trabalho para o qual ela foi designada, ela tinha toda a 841 

sensibilidade de entender, mesmo não tendo que assumir as questões específicas da Direção, de 842 

entender, colaborar, discutir, apoiar, não sei, não tenho palavras Profa. Joana, para dizer o quanto foi 843 

importante você estar junto nesta jornada; as emendas parlamentares, que também foram 844 

fundamentais, conseguidas graças ao diálogo do Prof. Janes junto aos parlamentares, principalmente 845 

no ano de 2020, quinhentos mil reais, mais seiscentos mil reais, mais cem mil reais, esse último valor 846 

resultado do diálogo do servidor Caio, o que resultou em um milhão e duzentos mil reais para o 847 

campus, um milhão e cem mil para a reforma do prédio administrativo e cem mil para a biblioteca, 848 

reforma que está em andamento, com todo esse valor empenhado, e que será detalhada pela servidora 849 

Janete, em março. Além disso, o novo pedido, ainda dessa gestão, no ano de 2021, de mais emendas 850 

parlamentares para os mesmos parlamentares, Eli Correia Junior e Alencar Santana, no valor de 851 

quinhentos mil reais cada uma, para a reforma do muro lateral do campus que sempre apresentou 852 

problemas de invasão, pois a comunidade quebra, por vários motivos, e isso deixa o campus um 853 

pouquinho mais vulnerável, muito embora, a resposta a essas ações sejam  muito rápidas por toda 854 

equipe, principalmente a equipe de vigia e a nossa relação com o Conselho de Segurança também nos 855 

ajuda a, prontamente, pedir reforços e assegurar a tranquilidade do campus; consolidação contínua 856 

dos Espaços Interdepartamentais, com a aprovação de alguns regimentos e outros que foram 857 

encaminhados, mas não foram aprovados porque houve muitas dificuldades de se conseguir que os 858 

envolvidos com esses espaços fizessem a discussão;  articulação e organização de contratação de 859 

professores visitantes, em parceria com a Câmara de Graduação e a Câmara de Pós-Graduação e 860 

Pesquisa com amplo debate na Congregação, com divisão justa entre os departamentos, inclusão de 861 

uma perspectiva, nos planos de trabalho, de atendimento a EFLCH e não somente aos Programas de 862 

Pós-Graduação; consolidação da organização do setor da Direção Acadêmica e secretaria da 863 

Câmara de Extensão, nós vamos entregar ao professor Bruno e à professora Sandra, a Direção 864 

Acadêmica completa, nós recebemos a Direção um pouco organizada, o que permaneceu até a licença 865 

da servidora Alessandra, de dois anos, e nós ficamos com muita dificuldade em repor essa vaga. 866 

Então, agora, professor Bruno, eu faço questão de entregar a secretaria da Direção Acadêmica 867 

completamente organizada e com um trabalho bastante organizado; a organização da Congregação 868 

como garantia da institucionalidade das decisões com a criação dos fluxos internos e transparência. 869 

Eu queria declarar para vocês que eu aprendi, eu e o professor Janes, nós aprendemos a fazer 870 

Congregação fazendo a Congregação, pois ela exige um antes, um durante e um depois, e um 871 

acompanhamento das deliberações, para que não escape nada e, de fato, a gente tem uma planilha de 872 

acompanhamento e não escapou absolutamente nada, tudo aquilo que foi deliberado, foi 873 

encaminhado, está registrado de forma organizada; instituição de um calendário do campus 874 

unificando ações, o que possibilita visão de totalidade à comunidade acadêmica. Essa ideia surgiu no 875 

ano de 2019 e nós chegamos a aprovar para unificar ações, porque nós tínhamos ações muito dispersas 876 

no campus e que eram comuns, envolviam dispensa de aulas previstas em calendário, mas, com a 877 

pandemia, esse calendário mal chegou a ser consultado, mas ele é fundamental para a organização e 878 

para orientar as atividades do campos, para saber se é dia letivo, se não é dia letivo, quem para, quem 879 

não para, quando há uma atividade mais geral; participação na organização da presença da EFLCH 880 

na Feira do Estudante de Guarulhos e na Feira do Estudante Guia do Estudante, no sentido de 881 
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promover a escola, em parceria, obviamente, das Câmaras e com a ajuda da Profa. Joana; Presidência 882 

da Comissão do Congresso Acadêmico da UNIFESP de 2018, após descentralização da Pró Reitoria 883 

de Graduação. À Direção Acadêmica foi delegada a organização do Congresso Acadêmico no 884 

campus, no ano de 2018, por isso assumiu a presidência, organizou as comissões, consolidou um 885 

trabalho coletivo que deu muito certo e que foi replicado nos anos de 2019 e depois, no ano de 2020, 886 

nesses dois últimos anos sem o protagonismo da Direção em razão do  trabalho que foi desenvolvido, 887 

que foi articulado e que foi garantido, por meio das deliberações e emissão de Portarias; participação 888 

na organização e divulgação do Dia Aberto, em parceria com a Câmara de Graduação, ampliando o 889 

evento para o período noturno; implantação da jornada de trabalho flexibilizada na secretaria da 890 

pós-graduação e na Direção Acadêmica; criação do Comitê Local de Retorno às Atividades 891 

Presenciais e sua importância como relatado no início dessa reunião; criação da Comissão 892 

Permanente de Vagas que teve como resultado a análise da situação dos TAES, acabamos de aprovar 893 

a sua composição. O conteúdo que foi produzido subsidiou o preenchimento de uma das metas do 894 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), uma meta geral da instituição para o aumento do 895 

número de vagas dos TAES aqui no campus. Os Diretores Acadêmicos foram convidados a 896 

preencherem o PDI sem muito tempo para discussão nos campi, por isso a importância desse resultado 897 

e da comissão, pois os dados produzidos por ela foram inseridos no PDI; implantação do trabalho 898 

remoto em parceria com a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas e a Direção Administrativa em 899 

tempo recorde. A Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, Elaine Damasceno, fez um trabalho brilhante 900 

nesse sentido e eu sempre digo isso para ela, assim como a Direção Administrativa; criação do Comitê 901 

de Análise e Combate a Evasão Discente da EFLCH, que ainda está em fase de implantação, mas 902 

vai obter sucesso; iniciativa de fortalecer o Núcleo de Editoração da EFLCH antecipando licitações 903 

de contratos de revisão, tradução, compra de DOI, mas que foi interrompida em razão de um equívoco 904 

de interpretação de como se deve fortalecer a Escola. A Direção Acadêmica começou incentivando o 905 

Núcleo e incluindo no orçamento do campus despesas e contratos específicos para esse fim, porém o 906 

Núcleo recebeu a oferta de verba advinda da reserva técnica da FAPESP que foi utilizada durante um 907 

período e acabou, e com ela, qualquer iniciativa de incremento para o núcleo de editoração da 908 

EFLCH. Este é um exemplo do quanto se tem que fortalecer as iniciativas da Escola. É uma pena, 909 

porque nós poderíamos ter garantido, sem inviabilizar o uso de outras verbas, algumas ações que 910 

entrariam na rotina do campus, no orçamento, e que consolidariam esse núcleo, o que não aconteceu; 911 

submissão de um projeto da reforma do Teatro Adamastor ao Edital de Assuntos Difusos que foi 912 

aprovado e está em um banco de projetos, mas que até hoje não foi concedido, houve concessão 913 

apenas para o Campus Osasco; criação de condições para receber o acervo do Centro do 914 

Professorado Paulista, com designação de espaço na biblioteca e infraestrutura para recebê-lo. A 915 

segunda parte do relatório apresenta a Organização de Fluxos. Embora os fluxos pudessem existir 916 

por iniciativa das Câmaras e dos Departamentos, ou das chefias, a Direção resolveu estabelecer alguns 917 

fluxos no sentido de organizar o campus, porque sempre pensou que a Escola é muito grande e que 918 

não comporta mais soluções provisórias em relação a determinados assuntos: processo de 919 

ensalamento semestral, que foi aprovado na Congregação e que continuará a ser usado pós-920 

pandemia, com toda certeza; fluxo de manutenção das salas de aula durante os intervalos dos 921 

semestres letivos, que demorou muito tempo e estava em fase de término, mas em razão da pandemia 922 

foi interrompido, no entanto o levantamento dos problemas com projetores culminou na compra de 923 
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dez projetores. A preocupação com o estabelecimento do fluxo é para manter as salas de aulas prontas 924 

para o semestre seguinte, o que não fazia parte da rotina do campus.  Havia, mas de forma esporádica, 925 

a partir de ordem de serviço de algum professor, de algum departamento, o que a gente fez foi unificar, 926 

nós estamos tentando unificar esse processo,  mas com a pandemia ficou parado; estabelecimento de 927 

convênios com empresas para estágios remunerados, também foi descentralizado da gestão maior, 928 

sem qualquer aumento de servidores, então a EFLCH passou por um período de adaptação e o que 929 

foi possível ser feito contou com o setor de convênios, com a Diretoria Administrativa e o Apoio 930 

Pedagógico; colação de grau e cerimônia festiva também foi criado um fluxo, que culminou em 931 

outro fluxo, o da devolução de livros pelos formandos, porque havia uma perda muito grande de 932 

obras, o servidor Caio poderá falar sobre isso na reunião de março, quando tratar do relatório da 933 

biblioteca. Esses fluxos já foram instituídos só faltando assinar a Portaria que os regulamenta. A 934 

biblioteca realizou uma ação recentemente para recuperar os livros dos formandos chamando-os até 935 

o campus; solicitação de intérpretes de Libras, também centralizamos, objetivamos e unificamos a 936 

forma de solicitação para que não houvesse nenhum privilégio, em relação a um departamento ou 937 

outro, ou pedidos desmedidos a outras instituições parceiras; solicitação do Teatro Adamastor pela 938 

sociedade civil. A gestão ampliou as possibilidades de uso, porque a ideia era só oferecer o espaço 939 

para instituições públicas, para as escolas públicas, e nós oferecemos para a sociedade civil, com 940 

algumas condições, como presença de bombeiros, de segurança, enfim, desde que os eventos não 941 

fossem pagos. Então, nós temos eventos de diferentes naturezas que usam o teatro no final de semana; 942 

fluxo dos formulários da FAPESP que acabou desencadeando melhorias, inclusive, em relação aos 943 

recursos da FAPESP, mas daqui a pouco eu também vou falar mais sobre isso; aprovação do 944 

organograma da EFLCH, que também não existia e foi elaborado por esta gestão. Por coincidência, 945 

no final de 2019 ou começo de 2020 a Reitoria solicitou o organograma do campus e, para a nossa 946 

sorte, ele estava pronto e aprovado em Congregação, só faltava concluir o layout. Para quem se lembra 947 

foram duas Congregações para aprovar, foi trabalhoso elaborar o organograma do campus, por ser 948 

muito complexo, pois a EFLCH responde ao Campus Guarulhos e responde à Reitoria, mas, de certa 949 

forma, com esse organograma, nós temos uma visão dessa complexidade. Se vocês olharem na página 950 

da UNIFESP os organogramas dos campi, ou no PDI, vocês vão perceber a força que nós temos, o 951 

tamanho do EFLCH, da complexidade dela, comparado, por exemplo, ao campus São José dos 952 

Campos, ou mesmo ao Campus Osasco. Então, a gente precisa olhar muito para esse desenho, para 953 

entender a escola e saber que a gente tem que lutar muito por orçamento, por várias questões, porque 954 

essa escola é muito grande e o organograma dá uma visão de todo e é com ele que eu vou fazer a 955 

transição do cargo com o Prof. Bruno. A terceria parte do relatório  trata sobre as ações de 956 

fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão. Uma das ações da Direção Acadêmica foi o 957 

desenvolvimento da pesquisa de egressos e do estudo sobre estágios remunerados dos estudantes 958 

da EFLCH, que foi apresentado em uma Congregação e teve como objetivo conhecer o local em que 959 

os estudantes realizam seus estágios, os valores da bolsa, entre outros aspectos; parceria com a 960 

Câmara de Graduação e Chefias de Departamento para tomada de decisões sobre retorno às 961 

atividades acadêmicas não presenciais e em defesa da autonomia da EFLCH. Essa integração foi 962 

fundamental para fortalecer a EFLCH, pois corríamos o risco de haver um retorno fragmentado, 963 

desarticulado e confuso. Essa integração não ocorre necessariamente a todo momento, principalmente 964 

porque a Câmara de Graduação ainda não aceita a presença da Direção Acadêmica na composição do 965 
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colegiado. Portanto, essa parceria que foi estabelecida foi fundamental para agirmos como uma 966 

Escola. Peço paciência, pois estou finalizando. Outras ações desenvoldidas: apoio ao Projeto 967 

Pimentas de Ouro; criação do GTAI anterior à Política de Acessibilidade e Inclusão da Prae, atual- 968 

NAI; parcerias com UFABC, SME Guarulhos e demais campi para suprir demanda de intérpretes 969 

de Libras, com agilidade; audiências públicas com estudantes; cessão de espaço e 970 

acompanhamento do Encontro Nacional dos Estudantes do Curso de Pedagogia; protagonismo na 971 

organização da matrícula de ingressantes em parceria com Prograd, Secretaria Acadêmica e Apoio 972 

Pedagógico. É fundamental participar dos diferentes momentos da matrícula e assinalo que ainda faz 973 

muita falta a participação dos docentes nesse processo de acolhimento, os pais gostam de ver a 974 

Direção no momento da matrícula, gostam de ver os docentes, pois esse é um momento de 975 

acolhimento, é o primeiro momento de acolhimento que deve ser considerado pelos docentes, 976 

principalmente; defesa do restaurante universitário universal. Nós tivemos um momento bastante 977 

tenso, pois embora a magnífica reitora defenda um restaurante universitário universal, essa questão 978 

não é consenso, por isso a Direção Acadêmica teve que se impor nesse debate; participação da 979 

organização da Calourada; organização de aula inaugural; concessão de função gratificada à 980 

Coordenação da Residência Pedagógica do curso de Pedagogia. Acreditamos que foi um avanço, 981 

embora a função gratificada seja bem baixa, porque o Programa de Residência Pedagógica é um 982 

programa pioneiro e deve ser muito valorizado pela instituição. Houve uma conversa com a reitora, 983 

uma conversa difícil, foram páginas escritas de argumentos sobre a importância desse programa para 984 

a formação dos professores, mas nós conseguimos, logo no início da gestão; desenvolvimento de um 985 

vídeo institucional sobre as licenciaturas da série de comemoração aos 25 anos da Unifesp, uma 986 

ação da direção para valorizar as licenciaturas; catalogação da reserva técnica da FAPESP, com 987 

contratação de seis estagiários. De acordo com os dados repassados pelo Chefe da Biblioteca, o 988 

servidor Caio, dos 58.600 itens a serem processados, 19.962 foram concluídos, catalogados (35,14%), 989 

entre os meses de janeiro de 2019 a março de 2020. O servidor Caio tem um levantamento até da 990 

produção individual de cada estagiário, ele fez jus à contratação dos seis estagiários e a direção sai 991 

bastante satisfeita com esse resultado, porque foi muito conflituoso, inicialmente, a contratação, assim 992 

como a aquisição da verba para contratação. Trata-se de um gasto muito baixo. Nós conseguimos dar 993 

conta de uma forma profissional, eu acho que é importante frisar isso, a equipe da biblioteca 994 

acompanhou, então, não foram só os estagiários, eles faziam o trabalho mais técnico, digamos assim, 995 

que eles poderiam fazer, mas os servidores da biblioteca toda, cada um tinha uma função nesse 996 

processo, e eu penso que sair daqui, no espaço de um ano, com esse resultado é muito positivo. 997 

Infelizmente veio a pandemia e houve demora na substituição de alguns estagiários. Aproveito para 998 

deixar um recado para o Prof. Bruno, que na reunião de despacho com a Reitora ela declarou que o 999 

campus tem a autonomia para tomar algumas decisões, mesmo com o orçamento centralizado, então 1000 

eu estou entendendo que essa é uma delas. Lembrou que a contratação de estagiários garante a 1001 

permanência desses estudantes, porque também fez parte da política da direção só contratar 1002 

estudantes da UNIFESP para ocuparem as vagas existentes. Então eu acho que foi um resultado 1003 

belíssimo e a direção saiu muito satisfeita com 20 mil obras catalogadas, mas tem muito ainda o que 1004 

fazer; salas de defesa, mobiliário oferecendo acolhimento de qualidade aos colegas convidados, o 1005 

que para a direção também foi uma satisfação. Quando havia verba de capital, nós optamos em dar 1006 

dignidade a essas salas, resultado também da nossa parceria com a Câmara de Pós-Graduação; 1007 
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reformulação de formulários FAPESP, com apresentação da infraestrutura do campus, incentivo à 1008 

recursos e aumento de reserva técnica. A partir do momento que o Prof. Fernando Atique, 1009 

Coordenador da Câmara de Graduação na época, em parceria com a Direção Acadêmica, elaborou 1010 

um fluxo foi possível realizar um controle e um levantamento no número de projetos submetidos, 1011 

assim como perceber quantos eram aprovados ou denegados, o que possibilitou incentivar os 1012 

professores que tiveram os seus projetos denegados entrarem com recursos. Essa ação foi muito 1013 

importante porque houve um aumento considerável da verba RTI para o campus; procedimentos para 1014 

o prêmio tese/dissertação da EFLCH, uma ação inédita em parceira com a Câmara de Pós-Graduação 1015 

e Pesquisa; reformação do setor de pós-graduação que foi interrompida devido uma série de fatores, 1016 

principalmente a pandemia, mas que iniciou, inclusive, com fluxos mais institucionais e mais comuns 1017 

a todos os Programas. Passo agora para a quarta parte do Relatório de Gestão, identidade visual do 1018 

campus: contratação de um estagiário específico, para a assessoria de comunicação, atualmente 1019 

o estagiário é o Felipe que tem feito um bom trabalho. A assessoria de comunicação em parceria com 1020 

a Direção Acadêmica criou o logotipo da EFLCH que já está se tornando uma marca institucional 1021 

da EFLCH e que foi aprovado em Congregação; sinalização do Prédio Arco e do Prédio Acadêmico, 1022 

pois não havia nenhuma; folder da EFLCH com tradução para inglês, francês, espanhol. O folder 1023 

padronizou as informações dos cursos e fez com que os estudantes recebessem informações mais 1024 

organizadas, com dados muito específicos dos cursos e da instituição como um todo. Agora eles vão 1025 

para o site também traduzidos; banners para exposições com as cores da Unifesp; a ideia dos 1026 

podcasts, com entrevistas, principalmente nessa época da pandemia, entrevistas com eventos que 1027 

ocorreram com os professores, para dar mais visibilidade, com alguns técnicos, nós temos podcasts 1028 

com a diretora administrativa, falando um pouco do campus na época da pandemia, com o Caio da 1029 

biblioteca, com o Márcio do Apoio Pedagógico, falando da formatura, vários eventos que foram 1030 

gravados e colocados ou em forma de entrevistas ou de podcasts; produção de vídeos dos eventos; 1031 

reorganização da página inicial do site, principalmente as abas EFLCH; Órgãos Colegiados, 1032 

representações e Congregação; EFLCH nas mídias: divulgação de eventos no Instagram; abertura 1033 

de um canal no Youtube e no Facebook; Logotipo da EFLCH. Foi elaborado em várias versões que 1034 

se encontram no site da instituição e que precisa ser adotado. Alguns departamentos já o utilizam, 1035 

outros não. Foi criada também uma identidade para as entrevistas e os podcasts. Passo para a quinta 1036 

parte do Relatório de Gestão, o Campus Guarulhos e a EFLCH na Unifesp. Houve a participação 1037 

em todos os sete conselhos da Unifesp. A direção fez questão de não delegar representação, o que foi 1038 

um trabalho quase insano, sendo revezado com o Prof. Janes. Nesses conselhos a direção levava uma 1039 

agenda positiva para as sessões de informes, principalmente no CONSU, com o objetivo de 1040 

ressignificar a identidade do campus e da Escola. A direção teve muito protagonismo nas discussões 1041 

dos conselhos, discussão sobre permanência estudantil; sobre o Plano de Desenvolvimento de 1042 

Pessoas, uma exigência do Ministério da Educação e do Ministério do Planejamento; questões do 1043 

orçamento; questões do PDI e Conselho de Graduação, principalmente, nesse tempo de pandemia, 1044 

com a implantação das ADE, mudanças no calendário acadêmico, entre outros temas; a Direção 1045 

Acadêmica promoveu interlocução entre as principais decisões institucionais e a Congregação, dando 1046 

transparência e cuidando para que as informações circulassem; presença no colegiado de diretores, 1047 

um colegiado independente em que os diretores discutem e debatem determinadas pautas e depois 1048 

apresentam à Reitoria, um colegiado que funciona há muito tempo e que é muito importante para uma 1049 
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organização prévia dos diretores antes de conversar com a alta gestão. E o protagonismo, em defesa 1050 

dos interesses da comunidade acadêmica do campus Guarulhos, também, nas reuniões entre Diretores 1051 

dos campi e Reitoria, ocorridas, basicamente, quase toda quarta-feira após CONSU. Finalmente a 1052 

sexta e última parte do Relatório de Gestão, a EFLCH em Guarulhos. Ocorreram reuniões 1053 

periódicas com o Prefeito e com várias Secretarias. Nossa gestão estabeleceu contato e parcerias com 1054 

a Secretaria de Direitos Humanos, Educação, Justiça, Desenvolvimento Urbano, Transporte e 1055 

Mobilidade, as três últimas em razão da reforma, emissão de habite-se e alvará. Também com a 1056 

Diretoria Regional de Ensino Norte e Sul. Iniciamos um trabalho sobre os estágios obrigatórios das 1057 

licenciaturas, mas a conversa foi muito difícil, com uma das Diretorias. Participação em Conselhos 1058 

Municipais, o que foi muito importante. Conselhos Municipal de Educação, professor João, 1059 

inicialmente, era nosso representante, depois Prof. Janes assumiu e protagonizou uma discussão 1060 

importante e decisiva sobre o FUNDEB e uma intervenção muito importante em relação a volta às 1061 

aulas no município de Guarulhos, contra a volta às aulas. Conselho Municipal do Meio Ambiente, 1062 

representado pelo Prof. Janes, Conselho Municipal de Segurança, esse conselho é estratégico, embora 1063 

haja várias representações sobre esse tipo de aparelho do Estado, a gestão sempre achou de 1064 

fundamental importância essa relação, em razão da segurança do campus e foi lá, nesse Conselho, 1065 

por incrível que possa parecer, que nós conseguimos muitas coisas, junto com a população, 1066 

obviamente, que também participava, como a iluminação do terminal Pimentas, a iluminação da Rua 1067 

Noraldino, entre outras coisas. Conselho de Desenvolvimento, representado inicialmente pelo 1068 

professor Daniel e depois pela gestão. Um conselho em que a participação foi menor, mas 1069 

importantíssimo para a EFLCH assumir. Estreitamento da relação com a Câmara de Vereadores e 1070 

parceria na comemoração anual do aniversário do campus Guarulhos. Haveria uma comemoração de 1071 

aniversário da EFLCH, no início do ano de 2020, como houve em 2017, em 2018, e 2019, mas nós 1072 

não houve tempo, em razão da pandemia. Eu havia até recebido os convites, pois estava tudo 1073 

planejado, mas não ocorreu. Participação em programas da TV Câmara, na Feira do Estudante, em 1074 

parceria com a Subsecretaria da Juventude, abertura do teatro para toda a sociedade civil, cessão do 1075 

espaço do teatro para a Companhia do Caminho Velho; coordenação e apoio ao Cursinho Popular dos 1076 

Pimentas, na pessoa do professor Janes. Reuniões com o Centro de Referência da Assistência Social 1077 

(CRAS) e Conselho Tutelar. Outras parcerias: Fórum de Diretores de Faculdades e Centros de 1078 

Educação (FORUMDIR); organização da SEMCITEC, representados pela Profa. Lucila e depois pela 1079 

Profa. Rosângela; Semana da Educação promovida pela Secretaria Municipal de Educação de 1080 

Guarulhos; estreitamento de relações com o Sesc Guarulhos, com possibilidade de parceria e 1081 

desenvolvimento de projetos com os professores da EFLCH. Chegou a ocorrer uma reunião com o 1082 

Diretor do SESC Guarulhos, mas infelizmente tudo foi interrompido com a pandemia; estreitamento 1083 

de relações com a Fatec e o Instituto Federal de São Paulo Campus Guarulhos com propostas de 1084 

realização de ações conjuntas; reforma do Centro Acadêmico, dando dignidade ao espaço utilizado 1085 

pelos estudantes que era bastante vulnerável; integração direção acadêmica e direção administrativa 1086 

que foi fundamental; entrega da reforma do Prédio Arco, com intervenção decisiva da direção para 1087 

atendimento às necessidades de gastos e ações para recebimento do prédio; planejamento e aquisição 1088 

de móveis para os gabinetes que não lograram êxito pela situação orçamentária; solicitação de plano 1089 

de segurança para dirimir fragilidade do campus que resultou na compra de câmeras de segurança; 1090 

reforma do Prédio Administrativo que foi aprovada em congregação; leilão do ônibus e uso do valor 1091 
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arrecadado para compra de armários e para aquisição de 10 novos projetores, com saldo restante que 1092 

irá para a obra;  reforma da sala da direção acadêmica, que criou condições de trabalho para os 1093 

servidores”. Profa. Magali finalizou a apresentação do Relatório de Gestão agradecendo a paciência 1094 

de todos os membros da Congregação pela longa exposição e declarou ciência de que faltavam 1095 

algumas coisas que foram realizadas, mas que o objetivo era oferecer um panorama de todo o trabalho. 1096 

Em seguida abriu a palavra para comentários, considerações e perguntas e pediu desculpas caso tenha 1097 

esquecido de mencionar alguém durante a exposição, mas entendia que a Direção Acadêmica foi 1098 

protagonista nas diversas ações, mas não trabalhou sozinha. Finalizou afirmando que quanto mais 1099 

equipe, quanto mais pessoas envolvidas, quanto mais diálogo, quanto mais coletivo, quanto mais 1100 

troca, mais as coisas dão certo, portanto, foi com esse espírito que o Relatório foi apresentado. Prof. 1101 

Magali concluiu o relato e passou a palavra para o servidor Caio que, com problemas para abrir a sua 1102 

câmera, expressou o seu cumprimento e o seu agradecimento. Relatou que trabalhou junto com a 1103 

Direção Acadêmica desde julho de 2018 e que em termos profissionais viu o comprometimento da 1104 

gestão, o comprometimento particular da Profa. Magali, em relação aos trabalhos que foram 1105 

desenvolvidos no campus e que presenciou todos os impedimentos, todas as dificuldades que houve 1106 

durante o percurso. Expressou, particularmente, o seu agradecimento, um agradecimento 1107 

institucional, porque houve grandes avanços na biblioteca, graças ao empenho dos servidores que lá 1108 

atuam e graças também ao seu próprio comprometimento, porém com muito respaldo dessa gestão, 1109 

por isso mais uma vez expressou seu agradecimento no que se referia à biblioteca e, de modo muito 1110 

mais amplo, em relação ao campus. Ressaltou que todo possível foi realizado e que, com certeza, 1111 

falhas houve, mas as falhas fazem parte do processo e foram reconhecidas, portanto particularmente, 1112 

enquanto servidor da Unifesp, lotado no campus, expressou os seus cumprimentos. Enfatizou que foi 1113 

um bom trabalho realizado dentro de todas as possibilidades, dificuldades, interferências e obstáculos. 1114 

Concluiu desejando à Profa. Magali e ao Prof. Janes sucesso nos projetos futuros e bastante sucesso 1115 

também ao Prof. Bruno e à Profa. Sandra para que eles consigam dar continuidade e que tenham um 1116 

contexto melhor. Profa. Magali emocionada agradeceu ao servidor Caio e confessou que era um 1117 

momento muito especial para ela. Em seguida passou a palavra para a Profa. Jacira. Profa. Jacira 1118 

declarou que queria deixar registrado, em nome do Departamento de Filosofia, o seu agradecimento 1119 

à Profa. Magali e ao Prof. Janes, por toda dedicação e pelo excelente trabalho realizado durante a 1120 

gestão. Ressaltou que, de fato, tinha grande satisfação de ter podido estar no campus durante esse 1121 

período, um momento muito importante na construção, na consolidação do campus, nessa nova fase 1122 

do campus. Declarou que a professora e o professor estavam de parabéns, agradeceu por tudo, pelo 1123 

empenho durante todo esse tempo e pela paciência com todos. Profa. Magali agradeceu à Profa. Jacira 1124 

e passou a palavra ao Prof. João. Prof. João declarou que falaria como Chefe de Departamento da 1125 

Educação, mas também, pessoalmente como professor, por ter entrado junto com a Professora Magali 1126 

na UNIFESP e ter acompanhado, nesses últimos onze anos, diversas atividades na UNIFESP, pois o 1127 

Departamento de Educação sempre esteve muito envolvido na Direção do campus de diversas formas 1128 

e em parcerias com os outros departamentos. Afirmou que queria reforçar o que já havia sido dito por 1129 

todos os colegas, agradecer muito e dizer que o campus se consolidou, e continuará nesse processo 1130 

com o professor Bruno e com a professora Sandra, num espaço de tempo e de construção super 1131 

complexos, conforme já havia sido relatado anteriormente, e que a pandemia veio coroar. Declarou 1132 

que se sentia extremamente representado pela pessoa da Profa. Magali na gestão e pelo Prof. Janes. 1133 
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Concluiu dizendo que se sentiu extremamente acrescentado como docente, pela gestão dos dois e 1134 

agradeceu com um enfático muito obrigado. Profa. Magali muito emocionada agradeceu ao Prof. João 1135 

e passou a palavra ao Prof. Fernando Gazoni. Prof. Gazoni também expressou seu agradecimento 1136 

pessoal e disse que não estava muito tempo na Congregação, mas que acompanhou o trabalho do 1137 

Prof. Janes e da Profa. Magali e que achava que além das realizações que fizeram, e que foram 1138 

apresentadas, a gestão foi marcada por um estilo de direção e que isso foi muito importante. Enfatizou 1139 

que esperava que esse estilo e essa maneira de conduzir, democrática, ouvindo, discordando quando 1140 

era necessário, mas discordando de maneira firme, mas não impositiva, e expressando com franqueza 1141 

as sugestões e ouvindo todas as partes, fosse apropriado por todos como uma diretriz para as condutas 1142 

futuras. Profa. Magali agradeceu as palavras do Prof. Fernando também emocionada, solicitou que o 1143 

Prof. Janes abrisse a câmera para aparecer na reunião e passou a palavra para a Profa. Vera Jardim. 1144 

Profa. Vera reiterou a posição dos colegas que falaram e declarou que tinha uma enorme admiração 1145 

pela Profa. Magali, pela competência, pelo modo como ela se colocava e evidenciou que nem sempre 1146 

houve convergências para os mesmos pontos, o que faz parte do processo. Declarou que estava 1147 

falando como uma colega do Departamento de Educação, no qual também tem uma longa trajetória, 1148 

e como Presidente da Câmara e que, por presidir um colegiado que toma as suas próprias decisões e 1149 

os seus caminhos, esse fato não tira, em nenhum momento, o mérito, a competência e o modo como 1150 

a Profa. Magali e o Prof. Janes conduziram a direção do campus durante esse período. Enfatizou um 1151 

agradecimento aos dois. Profa. Magali agradeceu e passou a palavra para a Profa. Izilda. Profa. Izilda 1152 

iniciou evocando os nomes da Profa. Magali e do Prof. Janes e emitiu seu agradecimento, declarando 1153 

que falaria em seu nome, embora fosse representante dos docentes associados. Explicou que já havia 1154 

sido membro da Congregação, assim como Coordenadora de Curso e representante na Câmara de 1155 

Graduação e que aquele período foram tempos turbulentos e, que como a Chapa dessa gestão chamava 1156 

justamente Unidade e Democracia, julgava que os dois haviam cumprido exemplarmente esse 1157 

trabalho de unir o campus. Novamente relembrou que viveu como testemunha em tempos muito 1158 

conturbados e muito difíceis, mas que essa gestão foi exemplar nesse caminho de união e com isso 1159 

foi possível entender hoje, da melhor maneira, que não é com conchavo, não é com acordo, é com 1160 

trabalho, é com comprometimento mesmo, com o bem, com o trabalho do campus, para que os cursos, 1161 

a vida acadêmica de todos, a vida universitária seja produtiva, seja boa. Reiterou que o empenho da 1162 

gestão nesse sentido foi muito exemplar, foi muito admirável e declarou que admira os dois de 1163 

verdade. Ressaltou que tomou o cuidado de não usar superlativos para não ofender os gestores que 1164 

os antecederam, ou outras pessoas que ocuparam o cargo, mas ressaltou que os dois foram brilhantes 1165 

na direção, enfrentaram todas as dificuldades como propuseram na campanha, de maneira 1166 

democrática, unindo, conversando e com muita competência também, porque, às vezes, não basta só 1167 

ter boa vontade, foram muito competentes. Concluiu dizendo que gostaria de deixar esse depoimento 1168 

como aquela que viveu os tempos mais difíceis e mais bélicos desse campus e que compreende que 1169 

se hoje em dia as pessoas conversam, se entendem e se se pode ter essa despedida bonita assim da 1170 

gestão nessa reunião, isso se deve, em grande parte, a essa capacidade de comandar, de comandar 1171 

essa locomotiva, de organizar a equipe, todo mundo trabalhou em conjunto. Agradeceu enfaticamente 1172 

mais uma vez, parabenizando a Profa. Magali e o Prof. Janes. Profa. Magali, emocionada, agradeceu 1173 

Profa. Izilda e solicitou que a Profa. Joana também abrisse sua câmera. Em seguida passou a palavra 1174 

ao Prof. Bruno. Prof. Bruno declarou que ia dizer exatamente o que a Profa. Izilda havia acabado de 1175 
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dizer, só que não com palavras tão bonitas. Relembra que quando Profa. Magali e Prof. Janes se 1176 

apresentaram nos departamentos com a sua candidatura, a primeira coisa que veio à sua cabeça foi 1177 

“olha, que dupla corajosa”, porque o campus estava em uma situação muito complicada, o campus 1178 

estava ocupado, com o movimento estudantil em plena efervescência, o que era uma situação muito 1179 

difícil. Chamou atenção para aqueles que não lembravam ou que não estavam na Congregação 1180 

naquela época, que havia até dificuldade em realizar as reuniões da Congregação e que esse momento 1181 

solene da reunião era muito complicado, todos os meses havia uma grande dúvida se haveria reunião, 1182 

reuniões foram interrompidas e chegou-se a pedir abrigo na reitoria para a realização de uma reunião 1183 

porque não havia condições de realizá-la no campus. Enfatizou que todo esse relato simboliza todo 1184 

aquele momento e que, então, essa gestão pacificou o campus e que todos devem isso a essa gestão. 1185 

Agradeceu mais uma vez e reiterou que os dois conseguiram pacificar o campus. Profa. Magali 1186 

agradeceu ao Prof. Bruno e informou que não havia mais inscritos, mas alguns informes a serem 1187 

repassados. Pediu desculpas porque não conseguiria falar muito por estar emocionada e porque os 1188 

últimos dias da gestão foram muito intensos, pois queria deixar muita coisa em ordem, mas não havia 1189 

conseguido ainda. Explicou que acontecia uma coisa estranha porque, ao mesmo tempo que o término 1190 

gerava uma sensação de alívio, porque o trabalho é muito pesado, também há um processo de 1191 

desapego, porque se acostumou a ocupar um lugar que possibilitava fazer isso, propor aquilo, portanto 1192 

era uma sensação estranha, pessoalmente bem estranha, e como profissional, pelo cansaço, achava 1193 

que valeria a pena dar um tempo. Enfatizou que foi convidada a continuar a jornada, mas avaliou que 1194 

a troca seria saudável, mesmo assim os dois fizeram questão de construir uma nova candidatura para 1195 

que a Escola não ficasse em situação difícil, pois havia essa possibilidade. Julga que a Escola vai ser 1196 

entregue para uma dupla que teve predisposição em aceitar a candidatura, não por querer ocupar 1197 

outros cargos futuramente ou por pressão apenas. Declarou que assumiu a direção porque os dois 1198 

achavam que era um momento importante para assumir, pelo menos foi isso que aconteceu, e que 1199 

conversando com o Prof. Janes, avaliaram que havia algum tipo de contribuição para dar. Entende 1200 

que a Escola vai ser entregue para uma direção nova, mas uma direção que vai assumir a Escola com 1201 

mais afinco do que a anterior, numa situação também não muito fácil, uma situação complicada, 1202 

enfrentando uma eleição em 2022 e uma eleição para reitor que está em aberto. Explicou que vai 1203 

escrever o discurso que proferirá na posse e depois irá publicizá-lo quando houver um pouco mais de 1204 

calma, porque deseja falar sobre o significado da Direção Acadêmica para o campus. Declarou que 1205 

possuía dois desejos. O primeiro é que todos os servidores, funcionários públicos, entendessem qual 1206 

é o papel da Direção Acadêmica, pois o campus é resultado da expansão universitária, do REUNI e 1207 

todos foram colocados, alocados num campus novo, sem tradição, e que foram aprendendo como ele 1208 

em funcionamento, por isso a Direção Acadêmica tem um papel estratégico fundamental, pois 1209 

estabelece a relação com a reitoria, a relação com o entorno, e por isso ela deve ser respeitada e deve 1210 

dialogar para que as pessoas contribuam para que ela possa contribuir mais. O segundo desejo é que 1211 

as pessoas pudessem ter o discernimento do quanto essa gestão confiou em cada um dos TAES 1212 

durante o processo, pois não há conhecimento da dimensão do que seja assinar um diploma de 1213 

conclusão de curso, do peso dessa ação de assinar um diploma, que só pode ser realizada pela 1214 

convicção, pela confiança nas pessoas que estão envolvidas no processo de emissão. Teceu uma 1215 

observação relembrando que, anteriormente, os diplomas não eram assinados pelos diretores, mas por 1216 

solicitação dessa gestão, atualmente, no diploma foi inserido o nome da EFLCH e a assinatura da 1217 
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diretora acadêmica, fato que marca a identidade da Escola nesse documento. Observou, também, que 1218 

se trata de uma responsabilidade da Diretora Acadêmica, pois o vice-diretor só assinava esse 1219 

documento na ocasião das férias da diretora, passando a ser o responsável. Continuou explicando que 1220 

o mesmo ocorre com as questões orçamentárias, assim como com a Procuradoria, todos os processos, 1221 

por isso seria um desejo dela que cada um pensasse que quando um docente assume esse lugar, não é 1222 

por brincadeira, por isso seria importante reconhecer o quanto a Direção Acadêmica confia na equipe 1223 

dos TAES. Destacou que todos deveriam imaginar o que significa assinar um documento que vale 1224 

seiscentos mil reais, quatrocentos mil reais, um gasto de seis milhões durante cada um dos quatro 1225 

anos, por isso julga que essa é a demonstração do quanto a gestão confiou no trabalho de todos. 1226 

Concluiu seus dois desejos afirmando que por essa confiança é que todos deveriam entender que a 1227 

Direção Acadêmica não pode ser um lugar tão atacado como foi, como é. Evidenciou que, por outro 1228 

lado, ficou enormemente satisfeita de saber que o resultado do trabalho culminou numa marca, como 1229 

foi destacado pelo Prof. Fernando Gazoni, uma marca de diálogo, de troca e respeito, principalmente 1230 

por se tratar de sua filosofia de vida dela, motivo que a fez se aproximar do Prof. Janes. Agradeceu à 1231 

professora Joana explicando que faria um agradecimento especial na posse e, também ao Prof. 1232 

Rodrigo Soares de Cerqueira que assumiu a assessoria por seis meses, pela ausência da Profa. Joana 1233 

para a realização de seu pós-doc. Dirigiu-se ao Prof. Bruno com a esperança de que ele, ao escolher 1234 

sua assessoria, Profa. Joana ou outro docente, tivesse a mesma sorte dessa gestão. Destacou que desde 1235 

o início a Profa. Joana assumiu e caminhou com a gestão e que trabalhar a três foi um pouco menos 1236 

pesado do que em dois. Novamente enfatizou que foi uma satisfação ter na sua vida pessoal e 1237 

profissional essa marca, e que, na medida do possível, a gestão defendeu a Escola e defender a Escola 1238 

é defender aquilo que o estudo dos egressos demonstrou, é defender a oportunidade da inserção 1239 

profissional dos estudantes com maior crítica, com maior ética, com maior conhecimento, portanto 1240 

quando a gestão afirma sobre a defesa da Escola, está defendendo o acesso, o direito a educação 1241 

pública no ensino superior. Profa. Magali passou a palavra ao Prof. Janes e depois para a Profa. Joana. 1242 

Prof. Janes agradeceu à Profa. Magali por ter sido diretora esses quatro anos, agradeceu ao servidor 1243 

Leandro por ter sido a pessoa com quem mais trabalhou na sala da Direção Acadêmica e estendeu os 1244 

agradecimentos a toda a comunidade acadêmica que colaborou, ao longo do período, inúmeras vezes. 1245 

Desejou boa sorte ao Prof. Bruno e à Profa. Sandra e declarou que esperava que a comunidade 1246 

universitária apoiasse ativamente a nova gestão, porque ela precisaria ter o apoio de todos e isso seria 1247 

benéfico para todos. Mais uma vez agradeceu. Profa. Joana iniciou prometendo que depois enviaria 1248 

o seu discurso de agradecimento, porque seria uma peça literária. Declarou que a convivência com a 1249 

gestão foi um aprendizado desafiador para ela e para sua vida e que trabalhar com a Profa. Magali e 1250 

com o Prof. Janes foi uma experiência ímpar e que poucas pessoas têm esse privilégio. Explicou que 1251 

se tratava de um momento de agradecimento e um momento de reconhecimento pela luta incessante 1252 

e que não aparece, por ser uma luta de bastidor, que se transforma ao quadrado, ao cubo, por exigir 1253 

tanta dedicação à resistência em momento tão difícil, especialmente neste último ano, em relação à 1254 

saúde e aos ataques permanentes às instituições públicas. Ressaltou que por ter uma outra formação 1255 

que não a de gestão, fez uma especialização e um PHD em gestão pública e se sentia confortável 1256 

nesse endereço do aprendizado. Declarou, especificamente, um agradecimento muito particular à 1257 

professora Magali, com quem teve um PHD de humanismo, de humanidade e justificou que não 1258 

significa que tenha sido diferente com o Prof. Janes, mas pelo próprio estreitamento que a gestão 1259 
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possibilitou, por isso existe direção e equipe. Concluiu dizendo que saia da gestão cansada, mas muito 1260 

feliz de poder colaborar e ter tido esse aprendizado que é para a Escola também, e que a marca que 1261 

essa gestão deixou, sua identidade, deveria ser nutrida, essa seria sua vontade também, como disseram 1262 

todos os outros colegas. Finalizou agradecendo muitíssimo ao Prof. Bruno e à Profa. Sandra e 1263 

desejando a sorte, o discernimento, e todas essas energias boas, que se consegue recuperar quando há 1264 

um coletivo muito bacana, muito resistente. Profa. Magali mais uma vez agradeceu enfaticamente e 1265 

perguntou se havia informes urgentes a serem repassados pelas Câmaras de Graduação, Câmara de 1266 

Pós-Graduação e Pesquisa e Câmara de Extensão e Cultura, pela Direção Administrativa e pelas 1267 

representações e sugeriu que os não urgentes fossem encaminhados por e-mail para os membros da 1268 

Congregação, ou deixados para o mês de março. Declarou que havia três informes que eram urgentes 1269 

e necessários de serem dados. Profa. Rosangela afirmou que por parte da CAEC preferia encaminhar 1270 

os informes por escrito para a lista de e-mails da Congregação. A servidora Janete pediu a palavra e 1271 

informou que estava sem câmera. Expressou seu agradecimento pelos anos que trabalhou com a 1272 

gestão e parabenizou a Profa. Magali e o Prof. Janes pelo trabalho desenvolvido na Direção 1273 

Acadêmica, em parceria com a Direção Administrativa. Avaliou que seria melhor apresentar as 1274 

questões orçamentárias em março em razão do tempo. Aproveitou para enfatizar, como foi comentado 1275 

durante a Congregação, que diariamente há pedidos de técnicos e de alguns professores para irem ao 1276 

campus resolver alguns problemas pontuais e que os servidores do setor administrativo e secretarias 1277 

têm ido constantemente ao campus em razão de demandas, o que esclarece que os servidores do 1278 

campus estão trabalhando, como por exemplo a gestão ambiental que teve, recentemente, que retirar 1279 

materiais reciclados. Concluiu enfatizando que embora o trabalho esteja remoto, muitas atividades 1280 

estão sendo desenvolvidas presencialmente. Prof. Magali agradece de forma enfática à Diretora 1281 

Administrativa, senhora Janete, e lembra que ainda não fez todos os agradecimentos porque quer 1282 

fazê-los de uma forma especial. Aproveitou para ressaltar que havia um informe importante a ser 1283 

relatado sobre a verba suplementar do final do ano, mas que poderia deixar para o mês de março. 1284 

Solicitou que Janete deixasse isso registrado para que a Congregação ficasse informada sobre o que 1285 

aconteceu. Explicou que muito embora os informes institucionais tenham circulado, achava 1286 

importante esclarecer à Congregação o que foi solicitado, sobre as bolsas principalmente, como o 1287 

MEC encaminhou, após toda a correria de final de ano, e que não resultou em nada para o Campus 1288 

Guarulhos. Disse que estava em férias nesse período, mas soube de todo o processo. Informes. 1289 

Direção Acadêmica. Profa. Magali informou sobre a nomeação da professora Cynthia Sarti como 1290 

membro da coordenação da área de Ciências Humanas e Sociais da FAPESP, representante da área 1291 

de Antropologia. Em seguida, transmitiu outro informe, antecipando que poderia ser discutido na 1292 

próxima reunião da Congregação e que, provavelmente, o Campus receberia orientações da Reitoria 1293 

para sua implantação. Trata-se da Portaria 3492/2020 que dispõe sobre algumas providências a serem 1294 

tomadas em cada campus como: os espaços segregados de gênero, como banheiros e vestiários que 1295 

devem passar a serem usados livremente; a priorização da palavra pessoa, em sites e comunicação 1296 

oficiais; elaboração de formulários que tenha campo com nome social, gênero, ao invés de sexo, 1297 

filiação, ao invés de pai e mãe; além de campanha de divulgação dessas ações e cuidados, na 1298 

composição das mesas em eventos, para a garantia da contemplação dos marcadores sociais e da 1299 

diversidade. Explicou que tratava-se de uma portaria que foi aprovada no final do ano passado e que 1300 

os diretores estão solicitando orientações para a reitoria, para a sua implantação. Profa. Magali julgou 1301 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP – 

CEP: 07252-312 

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas.unifesp.br 

 

32 

 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 03/03/2022 

 

importante que os membros da Congregação saibam da sua existência porque essa vai ser uma 1302 

temática que deve ser pautada na Congregação, principalmente a questão do uso dos banheiros entre 1303 

outros aspectos. Profa. Magali agradeceu a todos e todas e, principalmente o trabalho de retaguarda 1304 

da servidora Andreia e dos servidores Leandro e Cícero, em uma reunião tão longa e tão cheia de 1305 

detalhes e convidou toda a comunidade acadêmica para a cerimônia de posse do Prof. Bruno 1306 

Comparato, Diretor Acadêmico e da Profa. Sandra Campos, Vice-Diretora Acadêmica. Não havendo 1307 

mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às 14:17, e eu, Profa. Dra. Magali Aparecida Silvestre, 1308 

Diretora Acadêmica do Campus Guarulhos, lavrei a presente ata. ATA APROVADA NA SESSÃO 1309 

ORDINÁRIA MENSAL DO DIA 03 DE MARÇO DE 2022. 1310 
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