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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 08 DE AGOSTO DE 2019. Aos oito dias
do mês de agosto do ano de 2019, na sala da Congregação do Campus Guarulhos, foi iniciada, na
segunda chamada, às nove horas e vinte e três minutos, a reunião ordinária da Congregação da
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, sob a
presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida Silvestre. Presentes: Direção
Acadêmica: Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-Diretor Acadêmico). Representantes Professores
Titulares, Associados e Adjuntos: Prof. Dr. José Geraldo Costa Grillo (Departamento de História
da Arte) e Profa. Dra. Rosângela Ferreira Leite (Departamento de História). Representantes
Técnicos Administrativos: Marcio Ribeiro dos Santos (Chefe da Secretaria e Apoio Pedagógico),
Lídia Gonçalves (Apoio Pedagógico), Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão de Infraestrutura) e
Elson Luiz Mattos Tavares da Silva (Tecnologia da Informação). Representantes Chefes de
Departamento: Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do Departamento de Educação),
Profa. Dra. Lúcia Sano (Chefe do Departamento de Letras), Prof. Dr. Denilson Botelho (Vice-Chefe
do Departamento de História), Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Chefe do Departamento de
Ciências Sociais) e Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de História
da Arte). Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Profa. Dra. Flávia Galli Tatsch. Câmara de
Extensão: Profa. Dra. Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira. Representantes Discentes: Erick
de Lima Correia, Silvano de Oliveira Brito, Isabella Monteiro da Rocha Ramos e Carlos Alberto da
Silva. Após assinatura da lista de presença iniciou-se a sessão de Informes: o primeiro informe da
Direção Acadêmica se referiu à perda de 120 funções gratificadas decorrente da promulgação do
Decreto 9725/2019, da Presidência da República, que extinguiu todas as Funções Gratificadas
(FGs) de 4 a 7 da Unifesp e de outras Instituições Federais de Ensino (IFES) o que acabou por
impactar as coordenações dos NAE’s de todos os campi. Profa. Magali esclareceu que no campus
Guarulhos foram extintas duas FGs atribuídas à servidores do setor administrativo e sete FGs que
haviam sido atribuídas, no mês passado, aos secretários do setor de apoio ao docente. Informou que
alguns Estados entraram com ação jurídica para tentar reverter a situação e que há uma indicação de
que o Estado de São Paulo também entre com uma ação. Destacou o impacto negativo dessa perda
na motivação dos servidores. No segundo informe Profa. Magali fez um breve relato da reunião
ocorrida entre a Direção Acadêmica, a Magnífica Reitora, Profa. Dra. Soraya Shoubi Smaili e o
Prefeito da cidade de Guarulhos, senhor Gustavo Henric Costa, ocorrida no início da semana.
Informou que o Secretário da Educação não esteve presente, que o Prefeito teve uma participação
muito rápida e que a reunião prosseguiu com uma equipe que não estava preparada para discutir a
pauta apresentada, o que foi bastante desanimador. Destacou que será preciso renovar o acordo de
cooperação celebrado com a Prefeitura e que o Prefeito sugeriu a criação de um grupo de trabalho
para realizar estudos sobre as solicitações e contrapartidas. Os temas tratados foram: possibilidade
de apoio da Prefeitura para a reforma do teatro, por meio de busca de patrocínio; a efetivação da
cessão do terreno por parte da Unifesp para que a Prefeitura abra uma via que facilitará o tráfego na
região, conforme consta no acordo de cooperação vigente; e a aquisição do terreno da moradia
estudantil. No terceiro informe Profa. Magali esclareceu que, de acordo com orientações legais
sobre editais de concurso, deve haver um espaço de quatro meses entre a publicação do edital e
efetivação das provas e, por esse motivo, solicitou às chefias de departamento atenção com as
aposentadorias de servidores em seus setores para que o processo seja iniciado de imediato dada a
necessidade de extensão do tempo de realização de concursos. O quarto informe tratou sobre
orçamento. Profa. Magali informou que houve a liberação de emenda parlamentar no valor de sete
milhões para a instituição, que serão empregados para as obras em andamento e que desse valor
cada Campus recebeu 100 mil reais. Sobre o uso desse valor de verba de capital explicou que será
realizada uma reunião com a Direção Administrativa e que levará em consideração o levantamento
das necessidades dos departamentos realizado no início do ano, a reforma do teatro e a questão da
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segurança (portão e câmeras) do campus. O último informe se referiu ao estudo que vem sendo
desenvolvido pela Direção Acadêmica, com o apoio dos servidores e estagiários do setor, sobre os
estágios remunerados de estudantes da EFLCH. Profa. Magali destacou que o estudo analítico
considerou o período de dezembro de 2018 a julho de 2019 e teve como objetivo traçar um perfil
mais detalhado desse tipo de inserção dos estudantes da EFLCH em seus campos de trabalho, ao
conhecer, entre outros aspectos, o número total e por curso de estudantes em estágio, assim como
valores médios das bolsas pagas. Finalizou apontando que os dados sistematizados evidenciam o
resultado do trabalho da instituição, de docentes e técnicos e, principalmente, fornece informações
para os docentes conhecerem quais instituições contratam os estudantes da EFLCH. A reunião
prosseguiu com os informes da Direção Administrativa. O servidor Marcos K. lembrou o
problema com a contratação da empresa do Restaurante Universitário – R.U, pois o contrato foi
reincidido antes do fim do semestre, porém, com o esforço da Diretora Administrativa, Sra. Janete
e a nutricionista Cláudia foi possível manter o restaurante aberto até o final. Explicou que a
PROADM decidiu fazer um contrato único para os campi, porém, como houve um problema no
processo licitatório que impediria que as atividades do R.U. começassem no dia 08 de agosto, início
do semestre, a Sra. Janete, com o aval da PROADM, fez uma contratação emergencial para o R.U.
iniciar suas atividades no primeiro dia letivo do semestre e assim, não prejudicar estudantes e
servidores. Finalizou agradecendo o emprenho da Diretora Administrativa para sanar a questão. A
seguir iniciaram-se os informes da Representação Docente. Profa. Rosângela F. Leite disse que
haverá assembleia docente na data de hoje, ressaltou a importância da participação de todos para
que sejam dados os encaminhamentos do início do semestre. A seguir, tomou a fala o aluno Carlos
Alberto da Silva para proferir os informes da Representação Discente. Destacou que o prazo para
envio de propostas para o processo participativo do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da
Unifesp vai até o dia 16 de agosto. A reunião prosseguiu com os informes da Câmara de PósGraduação e Pesquisa. Professora Flávia informou que dia 19 vai acontecer um evento de boasvindas aos professores visitantes e que será convocada uma plenária com os coordenadores dos
programas para discutir a pós-graduação considerando o cenário atual. Prosseguiu lendo uma carta
escrita pelo Prof. Fernando Atique em que explica os motivos da realização da plenária e os pontos
de pauta a serem tratados. Por fim noticiou que foram solicitados aos professores visitantes que
dessem pareceres às propostas RTI FAPESP. A perspectiva é de que seja feita a publicação das
propostas aprovadas na semana que vem. A seguir a Profa. Magali proferiu um informe sobre o 39º
Encontro Nacional de Estudantes de Pedagogia – ENEP. O evento contou com a presença de
aproximadamente 500 estudantes de 24 estados diferentes, além da presença do Prof. Dermeval
Saviani, considerado uma referência na área da educação, que proferiu uma palestra inspiradora
para os estudantes. Profa. Magali finalizou ressaltando que o evento foi marcado pela disciplina dos
participantes e pela diversidade de atividades ocorridas e acrescentou que o C.E.U do Pimentas foi
muito solícito ao emprestar o vestiário para os participantes do evento deixando registrado seus
agradecimentos. A seguir iniciaram-se os informes da Câmara de Extensão e Cultura. Profa.
Rosângela Dantas relatou que, de 09 a 13 de setembro, acontecerá a Semana Unifesp Mostra sua
Arte (UMA) e o lançamento de um edital para quem quiser propor atividades. Convidou a
comunidade acadêmica para prestigiar o evento. No segundo informe a Profa. Rosângela atentou
para o Concurso de Fotografias e Mini vídeos para Mídia Social em comemoração aos 25 anos da
Unifesp destacando que o prêmio é de R$ 500,00 e as inscrições vão até o dia 30 de agosto. Profa.
Magali tomou a palavra para proferir um informe relacionado a Câmara de Graduação. Relatou
que a PROGRAD enviou à Câmara de Graduação minuta de resolução que institui a possibilidade
do aluno, após finalizar seu curso de bacharelado ou licenciatura, dar continuidade aos seus estudos
para concluir a segunda titulação, bacharelado ou licenciatura. Esta resolução foi aprovada no
conselho de graduação em junho e a partir dessa decisão o passo seguinte seria a abertura de edital.
Explicou que foram apontadas, com a ajuda do Apoio Pedagógico, várias questões a serem sanadas
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e dessa forma foi decidido pela Câmara de Graduação que a EFLCH não abriria edital e neste
ínterim faria estudos minuciosos para oferecer aos estudantes uma possibilidade razoável. Por fim,
pediu que os departamentos e estudantes ficassem atentos a esta análise. Dando sequência a reunião,
iniciou-se a ordem do dia. 1) Aprovação das atas dos meses de junho e julho. A ata de junho foi
aprovada com 3 abstenções e a de julho será submetida à aprovação na próxima reunião. 2) Ciência
aos processos discentes analisados na reunião da Câmara de Graduação de 05/08/2019. Profa.
Magali informou que a servidora Lídia, do Apoio Pedagógico, procurou junto à PROGRAD o fluxo
correto a ser seguido pelos processos abertos pelos discentes, pois na reunião da Congregação
anterior foi questionado se os resultados dos processos deveriam ser inseridos como ponto de pauta
ou como informes. Constatou que a consulta confirmou que o fluxo correto é a Congregação dar
ciência aos processos analisados. Diante dessa informação justificou a necessidade de sempre se
incluir a ciência aos processos como ponto de pauta assinalando que dessa forma ficaria registrado
como deliberação da reunião e, além disso, possibilitaria aos estudantes se manifestarem perante a
plenária sobre o tema. Após essa explicação foi dada ciência aos processos. 3) Indicação de
representantes da Câmara de Graduação no Núcleo de Acessibilidade e Inclusão - NAI:
Alexandre Godoy do curso de História (titular) e Edna Martins do curso do Pedagogia
(suplente). Profa. Magali apontou a necessidade de o NAI elaborar um regulamento,
principalmente, para regulamentar o tempo de mandato de seus representantes. As indicações dos
docentes foram aprovadas por unanimidade. 4) Substituição do servidor Diego M. Casado pelo
servidor Elson Tavares como representante técnico administrativo na Congregação.
Professora Magali esclareceu que o servidor Diego solicitou o desligamento como representante da
categoria de técnicos por motivos particulares e tendo em vista que o servidor Elson era o único
representante suplente, ele assumiria o seu lugar. Contudo, explicou que após consulta formal, não
localizou no regimento do campus qual seria o trâmite correto e que por isso a Congregação foi
consultada. Após breve discussão foi aprovada, por unanimidade, a substituição do servidor Diego
M. Casado pelo servidor Elson Tavares como representante técnico administrativo titular na
Congregação. 5) Alteração de dia e horário das reuniões da Congregação de 2020. Alguns
membros da plenária questionaram a origem dessa demanda quando foi explicado que o tema havia
sido levantado pela própria plenária diversas vezes, porém não foi encaminhado porque qualquer
mudança deveria levar em consideração o tempo de reorganização da agenda dos membros da
Congregação. Por este motivo agosto foi indicado como o mês mais apropriado para se decidir
sobre dia e horário das reuniões e a decisão seria implantada em 2020. Profa. Magali explicou que
um dos motivos era o fato de que o horário da manhã não compreende o horário de trabalho dos
professores que normalmente ministram suas aulas à tarde e à noite e, também, que a reunião da
Congregação tem que ocorrer na primeira semana do mês porque na semana seguinte ocorre o
Conselho Universitário. Carlos, representante discente, indicou que para os estudantes o melhor
período seria o da tarde. O servidor Elson observou que para os servidores seria melhor no período
da tarde, pois englobaria o horário de trabalho dos servidores da manhã e da tarde. Sugeriu-se que
as reuniões ocorressem entre as aulas e foi defendido o período da manhã pelo fato de o Campus
estar mais tranquilo. A servidora Lídia ponderou que para os setores que trabalham com
atendimento ao público o período da manhã é melhor, visto que o fluxo de pessoas é menor. Após a
discussão foram encaminhadas duas votações: a) Período (manhã ou tarde): o período da manhã
recebeu 7 votos, o período da tarde 5 votos e 05 abstenções. B) Dia da semana (quarta ou quintafeira): quarta-feira 01 voto; quinta-feira 6 votos e 08 abstenções. Foi aprovada a manutenção das
Reuniões Ordinárias da Congregação, para o ano de 2020, na primeira quinta-feira de cada mês, no
horário das 09h às 13h. 6) Ciência da relação de convênios de estágios curriculares para
estudantes de cursos de graduação firmados entre a EFLCH/UNIFESP Campus Guarulhos e
empresas (Resolução 130/2016, art. 6º., parágrafo único): Data Tech Tecnologia e Informática
Ltda.; Ensino Infantil E Fundamental Arbos Eireli; Fundação Visconde De Porto Seguro;
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Inesplorato Curadoria de Conhecimento Ltda.; Instituto de Educação e Cultura Unidade Jardim S/C
Ltda.; NAPE – Núcleo Assistencial para Estagio Ltda.; Núcleo de Informação e Coordenação do
Ponto Br –NIC.br; OT Serviços de Tradução Eireli; Redação Nota 1000; SAP do Brasil Ltda. e
WJC Gestão Em Estágios Ltda. Foi dado Ciência. 7) Apreciação e inclusão de itens para
renovação do acordo de cooperação celebrado entre a Unifesp Campus Guarulhos e a
Prefeitura do Município de Guarulhos. Profa. Magali esclareceu que o Acordo de Cooperação
firmado entre a Unifesp Campus Guarulhos e a Prefeitura da cidade de Guarulhos expira em 23 de
março de 2020 e o Termo Aditivo que inclui o Programa de Residência Pedagógica expira no mês
de novembro. Relembrou a reunião com a Prefeitura, relatada na sessão de informes, e a proposta
da criação de um grupo de trabalho. Indicou que o acordo deverá ser apreciado pelos
Departamentos para verificar se há acréscimos a serem feitos e exemplificou afirmando que muitas
ações desenvolvidas pelo Programa de Residência Pedagógica e pela Câmara de Extensão e
Cultura, junto à algumas Secretarias da cidade, principalmente à Secretaria da Educação, não estão
registradas no documento. Por esse motivo, pediu o levantamento de dados mais objetivos para
serem apresentados na ocasião das negociações. A intenção da Direção Acadêmica é aprovar o
acordo ainda este ano. Profa. Rosângela lembrou as dificuldades que os professores relatam ao usar
o SIEX (sistema para registro de ações de extensão) e que por esse motivo nem todas as ações que
acontecem no campus são institucionalizadas. O servidor técnico Elson indicou que no site do
campus há muita informação sobre os eventos de extensão que acontecem e não são registrados e
acrescentou que em acordos anteriores havia uma responsabilidade da Prefeitura com a
infraestrutura do teatro e que fornecia som e iluminação profissional, além de técnicos de som e luz.
Profa. Magali relembrou que solicitou apoio da Prefeitura para conseguir patrocínio para o teatro,
disse ainda, que a Direção Acadêmica contratou um professor visitante, que está desenvolvendo um
projeto de pesquisa sobre egressos e um Observatório da EFLCH cujo objetivo é reunir dados,
inclusive de atividades de extensão. A Diretora Acadêmica concluiu afirmando que vai se reunir
com a PROPLAN para pensar de maneira estratégica a questão do terreno da moradia estudantil e,
também, para avaliar os nomes que poderão compor o GT. Como não houve deliberação neste
ponto ressaltou mais uma vez a importância do levantamento de dados sobre a extensão e o
Programa de Residência Pedagógica e, por fim, foi indicado que a Câmara de Extensão e Cultura
(CAEC) pense numa política de institucionalização da extensão para o Campus. 8) Projeto
"Future-se". Profa. Magali relatou que na última reunião do CONSU foi apresentado resultado de
estudos realizados pela PROADM e PROPLAN e que as argumentações que se seguiram foram na
direção de rechaçar o “Future-se”. Nesta reunião ficou definido que será apresentada no próximo
Conselho Universitário, uma manifestação de repúdio ao Decreto n° 9.725, de 12 de março de 2019,
que extinguiu as FGS 4 a 7 e solicitação de revogação. Além disso, será elaborada moção de
solidariedade ao Prof. Ricardo Galvão que foi arbitrariamente retirado de seu cargo de Presidente
do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais (Inpe), outra em defesa da pesquisa e outra de repúdio
pelos cortes orçamentários. Prof. Magali relatou que a Magnífica Reitora Soraya Shoubi Smaili se
comprometeu pessoalmente em encaminhar as decisões do Conselho Universitário. Após abertura
para debates o servidor Elson se posicionou relatando que o problema é mais grave do que a
privatização da universidade pública, o programa pode tirar a autonomia da instituição, inclusive
para questões acadêmicas, envolvendo mudança de estrutura afetando a produção de conhecimento.
Prof. Denilson pontuou que é necessário elaborar uma resposta institucional, vinda da Congregação
e CONSU, manifestando repúdio a esta proposta que aponta para a privatização. A Profa. Flavia
ponderou que entre todos os campi da Unifesp a EFLCH é a mais frágil, por estar em um campus de
Humanidades e que dificilmente a iniciativa privada financiaria qualquer projeto, por isso, o
posicionamento deve ser muito bem pensado. Profa. Ana Hoffmann afirmou que o Campus precisa
se unir e acionar a procuradoria para analisar a situação. Em seguida Prof. Janes afirmou que o
primeiro passo para a mudança é mudar a realidade mais próxima, sendo importante discutir o tema
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na instituição e se certificar que os representantes da EFLCH no CONSU se manifestem de acordo
com a categoria. Tomou a fala a Profa. Magali que informou que muitos reitores estão pretendendo
adiar a consulta pública do “Future-se” com base em argumentos legais tendo em vista que prazos
não foram respeitados e que isso daria fôlego para discutir o tema. Disse ainda que PROPLAN fez
uma análise do programa e a PROADM elaborou um planejamento de risco e sugeriu a criação de
um GT para analisar esses documentos levando em conta a realidade da instituição. Profa. Magali
avaliou que a aprovação do “Future-se” significa a destruição do sistema nacional de educação, o
que é muito grave. Manifestou preocupação ao defender o sistema nacional de ensino superior que
tem garantido o acesso de muitos estudantes, ressaltou que outra questão que está sendo atacada é a
política de formação de professores atualmente ainda articulada com a Diretoria da Educação
Básica da CAPES e com o Plano Nacional de Pós-Graduação e que ambos valorizavam a educação
pública. Toda a aproximação da universidade com a escola pública para melhoria da educação
básica, ocorrida nos últimos tempos, também está em risco o que afetaria muito seriamente a
própria educação básica. Tendo em vista a problemática, propôs a criação de um GT para construir
argumentos sólidos com o objetivo de rechaçar o programa. Manifestou que uma ação importante
seria pedir a fala nos conselhos municipais e explicar o significado deste projeto para a cidade e
para a universidade e promover um debate com a participação da rede pública para que os
professores entendam o que está acontecendo. Profa. Rosângela Ferreira Leite disse seria adequado
um estado de mobilização com agenda fixa e constante sendo que o GT sugerido pela Magali
poderia orientar estas discussões. Para concluir o debate Profa. Magali sistematizou os pontos
levantados durante os debates: a) indicar no próximo CONSU a redação de uma nova carta conjunta
com UFSCAR, UFABC e UNIFESP; b) indicar que os membros da Congregação entrem em
contato com os seus respectivos representantes no CONSU para verificar seus posicionamentos; c)
elaboração de uma moção de repúdio ao projeto com indicação de um texto curto e objetivo. Após
discussão realizada pelos membros da Congregação foi aprovada, por unanimidade, a proposta de
manifestação, por meio de uma nota, sobre o projeto e sobre a situação crítica do orçamento de
2019/2020. Foi indicado que o texto fosse redigido pelo Prof. Dr. João do Prado Ferraz de
Carvalho, Profa. Rosângela Ferreira Leite e Prof. Janes Jorge (Anexo I). Foi aprovada também a
indicação de organização de atividades semanais, às 4as feiras como sugestão, para aprofundar o
debate sobre o projeto e a crise na educação pública. Nada mais havendo a tratar Profa. Magali
declarou o encerramento da reunião às treze horas e cinco minutos e eu, Letícia Arantes, secretária
da Congregação, lavrei a presente ata.
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