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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 7 DE DEZEMBRO DE 2017. Aos sete  2 

dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, teve início às dez horas e trinta minutos, a 3 

reunião ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, campus 4 

Guarulhos da Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência do Vice Diretor Acadêmico, 5 

Prof. Janes Jorge. Estiveram presentes os membros: Bruno Konder Comparato (Dep. Ciências 6 

Sociais),Rosângela Ferreira Leite (Dep. História), Caio Batista da Silva (Biblioteca), Diego Martin 7 

Casado (Apoio Pedagógico), Marcio Ribeiro Santos (Apoio Pedagógico),  Lidia Gonçalves Martins 8 

(Apoio Pedagógico), Erick de Lima Correia (Discente-História), Mariana Stefanny Moisés Duzzi 9 

(Discente-História), Bianca Alves de Siqueira (Discente-História), Rafael Briganti Duro (Discente-10 

Letras), os chefes de departamento: Ivo da Silva Júnior  (Filosofia), Marcos Cezar de Freitas 11 

(Educação), Ivan Rodrigues Martin (Letras), Denilson Botelho (Vice-História), Carlos Alberto 12 

Bello e Silva (Ciências Sociais), Indaiá de Santana Bassani (Coordenadora Câmara de Graduação) e 13 

Fernando Atique (Coordenador Câmara de Pós-Graduação), Mariana Puridade (NAE), Janete 14 

Marques (Diretora Administrativa) e Magali Aparecida Silvestre (Diretora Acadêmica). 15 

Justificaram ausência: Flávia Galli Tatsch (Dep. História da Arte), José Geraldo Costa Grillo (Dep. 16 

História da Arte) e Marcos Kochleitner (Depto Administrativo). Não justificaram ausência:  Ailton 17 

Mesquita Lima (Depto Administrativo), Eliane Maria Pereira Agostinho (Depto Acadêmico), 18 

Rodrigo Pedro Biscoski Nunes (TI), Victoria dos Santos Pinheiro (Discente-Ciências Sociais), 19 

Fernando Zvingila Seixas (Discente-História), Ana Maria Hoffmann (chefe de departamento-20 

História da Arte) e Andrea Barbosa (Coordenadora Câmara de Extensão. Após assinatura da lista de 21 

presença os participantes passaram a tratar da seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da reunião de 9 22 

novembro de 2017 - Submetido a apreciação de todos a ata foi aprovada com três abstenções. 23 

2. Ciência à solicitação de celebração de convênio para realização de estágios curriculares, 24 

novos procedimentos - Anexo II – O Prof. Janes falou sobre a Resolução que disciplina os 25 

procedimentos para a celebração de convênios de estágios curriculares para estudantes de cursos de 26 

graduação e que revoga o Inciso II do Art. 3º da Resolução nº 103 de 11 de junho de 2014. 27 

Informou que a mudança mais importante se refere ao Art. 6 que confere aos Diretores Acadêmicos 28 

de cada campus a competência para aprovar os convênios de estágios curriculares nos âmbitos dos 29 

cursos de graduação da UNIFESP. Além disso, estabelece que os diretores deverão prestar 30 

semestralmente informações sobre a celebração de novos contratos às Congregações das respectivas 31 

unidades universitárias. Aberto a palavra aos presentes, não houve questionamento e o ponto foi 32 

dado como ciente. 3.     Resultados eleições da UNIFESP em 2017 por categoria – análise do 33 

resultado EFLCH – anexo III – O Prof. Janes apresentou os resultados das eleições destacando a 34 

baixa participação da comunidade acadêmica, em especial a representação dos professores. Aberta a 35 

discussão o Prof. Janes foi questionado sobre o preenchimento das vagas remanescentes e 36 

respondeu que não havia informações sobre assunto e que seria preciso consultar a Reitoria a 37 

respeito. 4.  Aprovação da composição do Grupo de Trabalho de Acessibilidade e Inclusão que 38 

é responsável por colaborar para que a EFLCH desenvolva políticas e estratégias de acessibilidade e 39 

inclusão – O Prof. Marcos falou sobre a série de protocolos legais organizados pela PROGRAD e 40 

PRAE para cumprimento da legislação que rege sobre acessibilidade e inclusão a serem 41 

implantadas já na próxima matrícula, em 2018. O grupo, formado por docentes, técnicos e alunos 42 

que já atuavam com estas questões, foi estimulado pela Direção Acadêmica a não restringir seu 43 

papel ao cumprimento da legislação, mas que, principalmente elaborassem diretrizes de uma 44 

política local de acessibilidade e inclusão e seus desdobramentos em ações como eventos, 45 

seminários, discussões setorizadas, além de mobilizar outras pessoas interessadas. Após 46 

esclarecimentos e lida a proposta de composição, foi aberta a palavra aos presentes. Foi solicitada a 47 

substituição de Claudia M.S. Machado pelo nome de Henrique Carriço da Silva como 48 

representando do NAE, ficando o suplente ainda a ser definido. Em regime de votação foi aprovado 49 
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por unanimidade o Grupo de Trabalho composto da seguinte forma: Direção Acadêmica,  50 

Representantes Discentes,  Docentes envolvidos com a temática, representante da Câmara de 51 

Graduação, representante do Setor de Infraestrutura, representante da Biblioteca, Intérprete de 52 

Libras, representante do NAE, representante da Secretaria/Apoio Acadêmico. A representação 53 

discente será enviada a Direção para que seja comunicado na próxima reunião. Os integrantes do 54 

grupo que participaram da primeira reunião foram: Marcos Cezar de Freitas, Maria de Fátima 55 

Carvalho, Edna Martins, Érica Ap. G. Lourenço do Departamento de Educação; Sueli Fidalgo, 56 

Sandra Campos, Marcio Hollosi do Departamento de Letras. Infraestrutura: Pedro Rosseto.  57 

Biblioteca: Patricia Helena Gomes da Silva.  Intérprete de Libras: Simone Caldeira. NAE: Henrique 58 

Carriço da Silva. O Prof. Marcos informou que o GT decidiu identificar, de imediato, alguns 59 

cuidados e delicadezas necessárias a atual presença de pessoas com deficiências no campus e 60 

considerá-los como interlocutores permanentes. 5. Aprovação da nova composição da Comissão 61 

de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão (CEFIAI) - Anexo V – O Prof. 62 

Janes informou que na reunião anterior fora aprovado o Regimento e a composição da comissão e, 63 

então, daria ciência dos nomes indicados, conforme segue: Ciências Sociais: Ingrid Cyfer 64 

Chamboleyron (titular) e Ana Lucia de Freitas Teixeira (suplente). Educação: Betania Libanio 65 

Dantas de Araujo (titular) e Célia Regina Serrão (suplente). Filosofia: Plínio Junqueira Smith 66 

(titular) e Rodnei Antonio do Nascimento (suplente). História: Márcia Eckert Miranda (titular) e 67 

Samira Adel Osman (suplente). História da Arte: André Luiz Tavares Pereira (titular), aguardando a 68 

indicação de suplente. Letras:  BIanca Fanelli Morganti (titular) e Fernanda Miranda da Cruz 69 

(suplente). Representante discente de graduação: Gabriela Ramos (titular) e Bianca Alves de 70 

Siqueira (suplente). Direção Administrativa: Pedro Rossetto (titular) e Carmelita do Espírito Santo 71 

(suplente). Direção Acadêmica:  Magali Aparecida Silvestre (titular) e Janes Jorge  (suplente). Os 72 

alunos de Pós-Graduação não fizeram indicação. Em breve os integrantes da comissão serão 73 

convocados para a primeira reunião. 6.     Solicitação do Departamento de História: troca 74 

provisória da sala 10 do Prédio Arco designada ao Programa de Educação Tutorial (PET) - 75 

espaço interdepartamental - pela sala 220 designada ao Núcleo de Editoração – espaço 76 

interdepartamental – O Prof. Denilson explicou os motivos de solicitação da troca provisória da 77 

sala para acomodar o PET e o Laboratório de Iniciação Científica. O Prof. Janes registrou a posição 78 

da Direção Acadêmica, de concordância com a proposta do Departamento de História, por se tratar 79 

de uma troca provisória que, futuramente, será discutida pela CEFIAI. O Prof. Marcos Cezar 80 

considerou importante apoiar o pedido e solucionar problemas de espaço, mas lembrou de caso 81 

ocorrido anos atrás quando a sala da Base de Apoio à Pesquisa em Educação e Saúde (BADAPES) 82 

foi cedida como solução provisória para ser utilizada pelo PET e, depois, a BADAPES não 83 

conseguiu mais ocupar um outro espaço, o que indica a necessidade de termos um cuidado especial 84 

para estas questões. O Prof. Fernando Atique lembrou que o Núcleo de Editoração é fonte de um 85 

projeto que foi redigido no primeiro semestre. Informou que existem atualmente oito revistas e que 86 

a demanda foi encampada pela pós-graduação e recentemente encaminhado para Fapesp um projeto 87 

para garantir o funcionamento desse Núcleo, que preve a contratação de três técnicos para trabalhar 88 

na editoração, revisão, produção e disponibilização das revistas, e o recebimento de recurso para 89 

equipar o núcleo. Destacou que atualmente só existe equipamento da Revista Olhares. Informou que 90 

a demanda foi repassada pelo Prof. Esper para o Gabinete da Reitora, e que houve um bom 91 

encaminhamento a Fap/Livros encampou a proposta e, dentro da cota de lhe cabia, via reserva 92 

técnica institucional do gabinete da Reitora, irá garantir o financiamento para equipar o Núcleo de 93 

Editoração. As revistas irão receber R$148.000,00 diretamente da verba do Gabinete da Reitoria 94 

para o desenvolvimento do núcleo. O Prof. Atique entende que neste momento o Núcleo de 95 

Editoração caberia perfeitamente na sala 10 e que houve consulta dos colegas da história para as 96 

outras revistas que concordaram com a troca. Ressaltou ainda a necessidade da CEFIAI pensar a 97 

ampliação da UNIFESP em toda a cidade de Guarulhos e não focar apenas em questões sobre o uso 98 
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do espaço que já possuímos que são insuficientes. O Prof. Carlos Bello destacou que precisamos 99 

fazer com que a CEFIAI funcione da forma mais transparente possível para tomarmos decisões bem 100 

informados. O Prof. Janes esclareceu que a CEFIAI se reporta a Congregação e tudo que  propor 101 

será referendado pela Congregação. A respeito do planejamento de novos espaços o professor Janes 102 

lembrou que a CEFIAI e a Direção Acadêmica, em gestões passadas, realizaram prospecções de 103 

áreas para a expansão da UNIFESP em Guarulhos e encaminharam para prefeitura várias 104 

solicitações de terrenos nas imediações do campus. E que a atual gestão retomou as conversas com 105 

a prefeitura a respeito desses terrenos. Em regime de votação, com quatro abstenções, foi aprovada 106 

a solicitação do Departamento de História: troca provisória, a ser avaliada pela CEFIAI, da sala 10 107 

do Prédio Arco designada ao Programa de Educação Tutorial (PET) - espaço interdepartamental - 108 

pela sala 220 designada ao Núcleo de Editoração – espaço interdepartamental. 7. Proposta de 109 

Resolução para Afastamento da Instituição de Servidores ocupantes de cargos na carreira de 110 

magistério aprovada pela CPPD – resultado da discussão dos departamentos da EFLCH e 111 

proposta de encaminhamento – Anexo VI – O Prof. Carlos Bello e o Prof. Denilson apresentaram 112 

as questões levantadas pelos Departamentos de Ciências Sociais e História, já encaminhadas por e-113 

mail. O Prof. Ivo apresentou também as preocupações do Departamento de Filosofia. O Prof. Ivan 114 

fez a proposta de a partir do que foi discutido e tendo como base o texto enviado pelo Departamento 115 

de História elaborarmos um texto que representasse a posição da Congregação sobre o assunto. Em 116 

regime de votação, com duas abstenções, foi aprovado a elaboração de um texto com base nas 117 

discussões dos departamentos da EFLCH e colocações apresentadas na reunião da Congregação. 118 

Também foi deliberado que a Direção Acadêmica e os representantes docentes que desejassem, 119 

solicitariam que fosse incluído na pauta do próximo CONSU a proposta de uma reunião entre a 120 

CPPD e representações dos Campi de toda UNIFESP. 8. V Colóquio de Humanidades e IV 121 

Congresso Acadêmico Unifesp 2018 na EFLCH - proposta de integração dos dois eventos - A 122 

Profa. Indaiá retomou as informações sobre a descentralização do Congresso Acadêmico UNIFESP 123 

e disse que a Câmara de Graduação recebeu bem a proposta de integração dos eventos. Os 124 

professores conversaram a respeito das possibilidades de organização e a Profa. Magali esclareceu 125 

que a proposta de descentralização do Congresso Acadêmico 2018 surgiu como alternativa à falta 126 

de recursos e tempo exíguo para a organização. Informou que marcou uma reunião com as Câmaras 127 

de Graduação e Pós-Graduação para pensar em um formato para o Congresso e que as discussões da 128 

reunião serão apresentadas à Congregação. Em regime de votação foi aprovado por unanimidade a 129 

proposta de integração dos eventos V Colóquio de Humanidades e IV Congresso Acadêmico 130 

UNIFESP 2018 na EFLCH. 9.  Aprovação de calendário de Reuniões da Congregação da 131 

EFLCH para o ano de 2018 - Em regime de votação, com 13 votos a favor, 6 contra, foi aprovado 132 

manter as reuniões na primeira quinta-feira de cada mês com início às 9h, no novo local destinado a 133 

sala da Congregação. Foi aprovado também que as datas das próximas reuniões serão estabelecidas 134 

na primeira reunião a ser realizada no dia 01/02/2018. 10.  Ciência em processos discentes 135 

analisados e deliberados na reunião da Câmara de Graduação de dezembro - Anexo VII -  Foi 136 

dado ciência e discutido sobre os processos discentes analisados e deliberados na reunião da 137 

Câmara de Graduação de dezembro. A Profa. Magali levantou a questão dos casos de adoecimento 138 

dos estudantes que tem aparecido para que todos pensassem a respeito. O Prof. Bruno informou que 139 

o problema também existe na Pós e que muitos alunos pedem para trancar matrícula por conta de 140 

depressão e/ou síndrome do pânico. Ressaltou a necessidade de se pensar em alguma forma de se 141 

lidar com isso. A Profa. Indaiá disse que muito dos processos que a Câmara de Graduação recebe 142 

são justificados por doença mental. Falou que o NAE realizou um estudo sobre o assunto e que 143 

aguarda a divulgação dos resultados para pensar ações. O Prof. Ivan falou que a questão tem 144 

aparecido como sintoma e que seria necessário se debater as causas, como é o caso do mestrado que 145 

tem que ser feito em dois anos, com cinco disciplinas, em que alunos e professores atravessam 146 

sofrimento psíquico por aceitar regras de produtividade impostas pelo sistema de avaliação da 147 
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CAPES concebidas de acordo com princípios do capitalistmo. As representantes discentes falaram 148 

sobre a dificuldade de colegas que trabalham e de casos de depressão atrelados a falta de 149 

perspectiva em relação ao trabalho e à permanência. O Técnico Caio falou sobre a matéria 150 

publicada no jornal Folha de São Paulo em 27 de outubro que discutia o suicídio na USP. O Prof. 151 

Carlos Bello propôs a realização de debate no próximo ano e incluir a questão do adoecimento no 152 

Colóquio de Humanidades. A Profa. Indaiá ressaltou um movimento geral da UNIFESP para tratar 153 

do tema e falou sobre o ciclo de palestras e desafios afetivos ocorrido no campus. Lembrou ainda 154 

que a Calourada 2018 será realizada na terceira semana de aula para contemplar os alunos 155 

matriculados posteriormente às primeiras chamadas, o que pode ajudá-los a permanecer no campus. 156 

A Profa. Magali comentou que as reflexões apresentadas remetiam a duas questões: incluir essa 157 

temática no Congresso Acadêmico e necessidade urgente de se desenvolver um estudo aprofundado 158 

sobre evasão na EFLCH com o objetivo de produzir dados que auxiliem na reflexão e 159 

encaminhamento de ações.  O Prof. Marcos Cezar solicitou aprovação de uma manifestação de 160 

repúdio à violência engendrada pela Polícia Federal contra a Universidade Federal de Minas Gerais. 161 

Após leitura de uma primeira redação da carta pelo professor Marcos Cezar ela foi aprovada por 162 

unanimidade. Informes: A Profa. Magali passou os seguintes informes: a) a Direção Acadêmica foi 163 

consultada pela Chefia de Gabinete da Reitora sobre servidores e discentes da EFLCH que 164 

receberam algum tipo de premiação durante o ano de 2017, pois no CONSU de dezembro estas 165 

pessoas seriam homenageadas pela instituição. A Direção Acadêmica indicou a doutora Sandra 166 

Regina Benato que recebeu o Prêmio Ibn Arabi Tarjumán Novel pela tese “O Despertar do Lótus: 167 

Terceira coisa e vivência de si em IBN ARABI” que foi orientada pelo Prof. Jamil Ibrahim 168 

Iskandar, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia. Além dela, Profa. Ana Hoffman sugeriu o 169 

nome da Profa. Graziela Krohling Kunsch de História da Arte que ganhou um Prêmio de 170 

Residência no 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil (Premiação no SESC 171 

Pompeia) e foi finalista do 1º Prêmio Select de Arte e Educação, com a pesquisa “Abertura para 172 

respostas inesperadas”.  b) Sistema Eletrônico de Informações - SEI – A Profa. Magali falou sobre 173 

a proposta da Pro Reitoria de Administração e Planejamento para implantação do SEI – Sistema 174 

Eletrônico de Informação na rotina da EFLCH, sistema que visa a utilização de documentação on-175 

line e que demandará treinamento específico aos servidores de todos os setores. c) Relato sobre 176 

Audiência no campus com a Reitora, Pró-Reitora de Administração e Pró-Reitora Adjunta da PRAE 177 

que contou com cerca de 30 estudantes e chamou a atenção para a importância de se acompanhar de 178 

perto as questões orçamentárias. d) Café com a Direção Acadêmica – A Profa. Magali explicou que 179 

o objetivo da atividade foi realizar uma confraternização de fim de ano com a expectativa de 180 

aproximar docentes, técnicos administrativos e terceirizados e humanizar as relações no interior da 181 

EFLCH. A atividade contou com auxílio da Profa. Joana, Assessora de Comunicação da Direção 182 

Acadêmica, do curso de Letras e da servidora Sheila Marques da Divisão de Serviços Gerais - 183 

Eventos. Esclareceu que o encontro foi financiado com recursos pessoais da Diretora Acadêmica e 184 

do Vice-Diretor.  e) Informou que o procedimento para solicitação do Cartão Bom Passe Livre ou 185 

Meia Tarifa será totalmente online e deve ser tratado diretamente com a EMTU. f) Reforma no 186 

Centro Acadêmico: a Direção Acadêmica solicitou que a reforma se inicie ainda em dezembro. g) 187 

Lançamento do registro de falta dos estudantes: a Professora Magali chamou a atenção para casos 188 

de alunos que deveriam ser reprovados por frequência, mas são reprovados apenas por notas, 189 

mesmo quando ultrapassam o limite de faltas permitido e o quanto isso gera distorções. Ressaltou 190 

que há casos de alunos que estão a quatro semestres nessa situação, não podendo ser lançados como 191 

desistentes no sistema, mesmo não frequentando o curso, o que acaba permitindo que solicitem, por 192 

exemplo, Cartão Bom Passe Livre. Solicitou que as chefias conversem com as coordenações de 193 

curso sobre o assunto com o objetivo de acabar com essa situação.  h) O bibliotecário Caio 194 

informou sobre o fechamento da biblioteca no período de recesso 23/12 a 07/01 e sobre fechamento 195 

para o público de 08 a 26/01/18 para organização da reserva técnica. O prazo para devolução dos 196 
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livros será 05/03/18. Informou ainda que estão articulando ações para conter o extravio de material 197 

e que a Direção emitirá circular a respeito. Sobre a Calourada informou que pretendem receber os 198 

alunos em datas diferentes do evento e pediu que os docentes dos primeiros termos cedessem uma 199 

hora na primeira aula para que os servidores pudessem apresentar a biblioteca. Informou que está 200 

sendo organizada uma feira de livros para o ano que vem e que o calendário de eventos do campus 201 

será estudado no sentido de conciliar a feira de livros à outra atividade. i)  O Prof. Bello informou 202 

que a Medida Provisória n° 805, de 2017 (Servidores públicos federais: reajustes e previdência) não 203 

afeta as progressões. j) O Prof. Fernando Atique informou que as quatro salas utilizadas para 204 

atividades da pós-graduação serão mobiliadas e que o evento promovido pela Pró-Reitoria de Pós 205 

Graduação e Pesquisa, com os Pós Doutorandos, na semana anterior à Congregação, foi positivo e 206 

contou com a participação de vários pós-doutores da EFLCH.  l) A Profa. Indaiá informou que o 207 

processo de escolha da área básica (ABI) aconteceu em novembro. Informou que teve dificuldade 208 

de conseguir dados que auxiliam no processo, por dificuldade do TI local e DTI Central e que tem 209 

solicitado um sistema que realize a tarefa, que, hoje, é feita manualmente. Informou que o sistema 210 

está aberto para que os professores confiram a sua oferta de UC, procedimento novo. Nada mais 211 

havendo a tratar a reunião foi encerrada e eu, Simone de Oliveira Souza, lavrei essa ata. 212 


