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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA,
LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 04 DE ABRIL DE 2019.
Aos quatro dias do mês de abril do ano de 2019, na sala da Congregação do Campus Guarulhos, foi
iniciada às nove horas e vinte 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.ª Dra. Flávia Galli Tasch (Departamento de História da Arte), Prof. Dr. Bruno
Konder Comparato (Departamento de Ciências Sociais), Profa. Dra. Rosângela Ferreira Leite
(Departamento de História). Representantes Técnicos Administrativos: Caio Batista da Silva
(Chefe da Biblioteca), Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão de Infraestrutura), Lídia Gonçalves
(Apoio Pedagógico). Representantes Chefes de Departamento: Prof. Dr. Ivo da Silva Júnior
(Chefe do Departamento de Filosofia), Prof. Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do
Departamento de Educação), Profa. Dra. Lúcia Sano (Chefe do Departamento de Letras), Profa.
Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de História da Arte), Prof. Dr. Carlos
Alberto Bello e Silva (Chefe do Departamento de Ciências Sociais). Câmara de Graduação:
Profa. Dra. Marina Soler Jorge. Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Fernando
Atique. Representantes Discentes: Carlos Alberto da Silva e Silvano de Oliveira Brito.
Professores Convidados: Profa. Dra. Denise de Micheli (Coordenadora PPGES), Profa. Dra. Érica
Garrutti e Profa. Dra. Sandra Campos como coordenadores do curso de Pedagogia Bilíngue.
Servidora Técnica convidadas: Janete Marques (Diretora Administrativa). Após assinatura da lista
de presença iniciou-se a sessão de Informes: no primeiro informe da Direção Acadêmica Profa.
Magali anunciou que no dia 02 de abril foi realizada a Colação de Grau Ordinária de 140 alunos e
será efetivada a Colação de Grau Extraordinária com 31 estudantes nas próximas semanas.
Comentou que, em média, são formados mais de 300 estudantes por ano o que demonstra o
resultado do trabalho de todos os servidores e professores da EFLCH. O segundo informe tratou
sobre a nomeação da Profa. Magali como membro de comissão instituída pelo CONSU para
analisar minuta de Resolução de Atividades Remuneradas e Esporádicas de Docentes em Regime
de Trabalho de 40 horas semanais com DE. Destacou que o ponto mais discutido pelos membros da
comissão dizia respeito a quem caberia o controle e aprovação das atividades remuneradas e
esporádicas e que a maioria acreditava ser uma tarefa a ser designada às chefias de departamento.
Profa. Magali expressou preocupação com o aumento de demanda para as chefias, pois além de
vários procedimentos a serem encaminhados seria necessário, também, um controle rigoroso para
que não fosse ultrapassado o limite de 30 horas para atividades esporádicas como palestras e 416
horas de atividades esporádicas com retribuição pecuniária. Frisou que argumentou contra esta
proposta alegando falta de recursos humanos para auxiliar as chefias e que isso poderia prejudicar a
imparcialidade do processo. Explicou que a proposta, que ainda será submetida à aprovação no
CONSU, indica a figura do Chefe de Departamento como responsável e que, apesar disso, se
garantiu que o texto da minuta incluísse que caberia à CPPD instruir os Chefes de Departamento
sobre os procedimentos a serem realizados e à instituição o compromisso de disponibilizar
ferramentas tecnológicas para o registro e acompanhamento dessas atividades. No terceiro informe
foi comunicado que a CAD retirou a expressão “inclusive o Qualis” contida no Memorando
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34/2018 Circular CAD, substituindo-o pelo Memorando 041/2018 Circular CAD. No quarto
informe foi relatado que no dia 22 de março houve reunião do Conselho Estratégico de
Universidade e Sociedade (CEUS) que contou com representantes de vários segmentos da
sociedade e tratou apenas da apresentação de cada um dos membros e levantamento de possíveis
pautas que necessitam ser amadurecidas. Profa. Magali aproveitou a oportunidade para falar das
várias ouvidorias que a Direção Acadêmica tem recebido, dentre elas, uma ouvidoria sobre a
palestra do Boulos na universidade. Acerca desta palestra esclareceu que a universidade é um
espaço público e democrático e que está aberta a receber pessoas que possam contribuir com a
discussão sobre a conjuntura nacional. A palavra foi passada ao Prof. Janes que informou o
desligamento da aluna Gabriele Ramos da CEFIAI, ressaltando que o grupo de discentes precisa
indicar outro nome para participar da comissão. Chamou atenção para 3 cursos de extensão que
estão acontecendo na EFLCH. Um dos cursos é para conselheiros tutelares da região de Guarulhos.
O curso acontecerá durante 6 sábados e discutirá assuntos relativos à atuação destes conselheiros,
bem como, questões relacionadas à família, raciais e dependência química. Comentou que é uma
medida positiva para aproximar a Unifesp da região em que atua. Haverá também um curso em
parceria com o Sindicato dos Bancários de Guarulhos e Região e que este, possivelmente, terá uma
segunda edição para atender ao número de interessados. O terceiro curso chama-se “Escola da
Cidadania” que visa promover um debate crítico sobre temas sociais e políticas públicas em
diferentes áreas. Este curso faz parte de uma rede e é oferecido em vários lugares da região
metropolitana de São Paulo. Informou ainda que o Prof. Carlos Bello e o Prof. Daniel Vasquez
estão organizando um curso chamado “Política: e eu com isso?", que está na terceira edição
oferecida em parceria com a Câmara Municipal de Guarulhos. A seguir foi relatado os
acontecimentos do dia 18 de março. Prof. Janes narrou que nesta data algumas crianças,
desacompanhadas de seus responsáveis, adentraram o campus. As crianças foram orientadas a
retirarem-se, mas, contrariando as orientações, permaneceram na Instituição. Isso gerou um conflito
com os vigias que foi mediado pela Profa. Magali, porém, quando a ocorrência parecia ter sido
solucionada chegaram várias viaturas da Polícia Militar, aproximadamente 10 viaturas e 30
Policiais. A Prof. Magali foi chamada e explicou aos policiais que não havia uma ocorrência tão
grave que justificasse o tamanho do aparato apresentado pela PM e depois dessa conversa eles se
retiraram. A Direção Acadêmica considerou que houve uma falha na ação tomada pelos vigias ao
chamarem a PM e solicitou à Direção Administrativa que os envolvidos fossem afastados de suas
atividades no campus. O episódio gerou controvérsias, além de algumas ouvidorias. A Direção
Acadêmica realizou conversas com a Magnífica Reitora, com a Procuradoria e com o Comando da
Polícia da Região buscando um melhor entendimento da situação. Prof. Janes narrou também outro
incidente que ocorreu na madrugada de sábado para domingo (de 30 a 31 de março) quando um
estudante pulou o portão de entrada para se defender alegando que havia sido agredido fora da
Unifesp. Como o estudante não se identificou de imediato, seguindo o protocolo de segurança, os
vigias chamaram a Polícia Militar, pois tratava-se de invasão. A polícia atendeu a ocorrência,
conversou com o estudante e o levou ao Pronto Socorro. A Direção Acadêmica reconhece que,
neste caso, os vigias agiram de forma correta e a polícia levou o estudante em segurança ao Pronto
Socorro. Profa. Lucia Sano informou que os acontecimentos do dia 18 foram pautados na reunião
do Conselho de Letras e que seus membros gostariam de mais detalhes do ocorrido, o que foi
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alegado na ligação para a Polícia e se havia alguma ação em andamento para essa situação. Em
relação à ligação para a PM a Direção Acadêmica relatou que conversou com o Comandante da 1ª
Cia PM do 44º BPM/M que explicou que a denúncia recebida envolvia um dos vigias do campus
que alegou que estava correndo risco de vida e estava sendo mantido como refém em uma sala. O
fato se agravou pela ligação ter sido feita uma semana depois do tiroteio ocorrido em uma escola do
município de Suzano que deixou 10 mortos. Segundo eles, esses fatores motivaram a Polícia Militar
a atender rapidamente ao chamado e adentrar o campus com tamanho aparato. Profa. Magali
ressaltou que na reunião realizada com o Comandante, Capitão PM Dudalski, ele demonstrou
bastante sensibilidade com o assunto e afirmou que a Polícia tem trabalhado muito na região, o que
é demonstrado pela diminuição de ocorrências. Profa. Magali destacou que a parceria estabelecida é
fruto da presença da Direção Acadêmica no Conselho de Segurança (CONSEG) da região.
Salientou que solicitou o afastamento dos vigias envolvidos na ocorrência tendo em vista a
gravidade da situação criada desnecessariamente e o desacato à autoridade, pois a situação já havia
sido mediada e havia ordens expressas para que a Polícia não fosse acionada. Frisou que a decisão
de os demitir partiu da empresa contratada e não da Direção. Profa. Magali explicou que a entrada
das crianças no campus independe da vontade da comunidade acadêmica e lembrou que uma
situação similar ocorreu em 2017 e que apesar da Direção ter acionado os órgãos competentes nada
foi feito, no entanto, as crianças pararam de frequentar o campus sem motivo aparente. As crianças
voltaram a entrar no campus no fim do ano de 2018 e mesmo com tensão gerada na comunidade
acadêmica, aos poucos, com o apoio de um grupo de estudantes foi sendo construído um projeto
que visa propor atividades e oficinas para essas crianças. Contudo, devido aos acontecimentos do
dia 18 os alunos que organizavam o projeto decidiram que seria melhor realizar o projeto fora do
campus. Este projeto conta com o apoio da Câmara de Extensão e de alguns professores e vai ser
muito benéfico para as crianças que residem no entorno, mas não adentram ao campus. A situação
atual é de que as crianças não podem entrar no campus sem um responsável e os vigias estão
orientados a solicitar que elas se retirem. Em paralelo a Direção Acadêmica está em contato com o
Conselho Tutelar, com o Ministério Público e com a Reitoria para encontrar uma solução para essa
situação que tem demandado um tempo precioso da Direção. A palavra foi passada ao Prof. Bruno
Comparato que explicou que apesar do espaço ser público há regras para adentrar no campus e que
essas situações ilustram a tensão entre polícia e cidadão. Contou que em 2016 foi pensando um
projeto que integrasse a polícia com a comunidade acadêmica, porém, por diversos fatores o projeto
não se consolidou. Terminou destacando a importância do diálogo nessas situações. Profa. Flavia
Tasch relatou que presenciou duas situações de conflito envolvendo as crianças e questionou o que
fazer ao presenciar situações deste tipo. O chefe da biblioteca Caio pediu a fala para relatar um caso
ocorrido no dia anterior a esta reunião, onde um docente entrou na biblioteca com bolsa e ao ser
advertido que isso não era permitido agiu de maneira desrespeitosa ignorando a orientação. Tendo
em vista a situação constrangedora que o servidor da biblioteca enfrentou, este setor irá encaminhar
um e-mail para a comunidade acadêmica contendo as normas de uso do espaço e, também, o
procedimento de agendamento de salas de estudo. Retornando a situação das crianças a Profa.
Magali reiterou que a ordem é de que as crianças não entrem no campus, informou que o trabalho
dos vigias está sendo reorganizado e pediu a colaboração da comunidade acadêmica para que não
paguem alimentos para elas, pois não é aconselhável ter comportamentos que sustentem a
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permanência no campus, principalmente nessas condições. Pediu ainda que nos casos de conflito
evitem chamar os estudantes, o ideal é chamar a Direção Acadêmica, os vigias ou os bombeiros.
Em paralelo a direção está acionando os órgãos responsáveis. O próximo informe da Direção
Acadêmica tratou a respeito da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) integrar o primeiro
ranking de Impacto da Universidade de 2019, elaborado pela consultoria britânica Times Higher
Education (THE), referência mundial em reputação acadêmica. A Unifesp foi considerada a 34ª
melhor instituição que contribui com a redução da desigualdade. Por fim, foi falado que o
Secretário de Educação da gestão do Prefeito Gutti visitou o Campus demonstrando interesse em
estabelecer parcerias com a universidade, inclusive, para a formação de professores da rede pública.
Foi conversado também sobre o entorno e moradias estudantis, bem como sobre o uso do Teatro
Adamastor e a possibilidade de patrocínio para sua reforma. Finalizou dizendo que a visita foi
animadora. Passou-se então para os informes da Direção Administrativa. A Diretora Janete iniciou
falando sobre o detalhamento das despesas do ano de 2018. Relatou que neste exercício foram
empenhados R$ 6,2 mi e mostrou os gastos mensais apontando que essas informações podem ser
consultadas no portal da transparência. Além desse montante foram empenhados 262 mil referentes
ao restaurante universitário. Para 2019 a previsão é de 6,7 mi, porém o governo indica que vai
reduzir o valor em 20%, se isso acontecer o campus Guarulhos terá que trabalhar com um
orçamento de 5,7 mi. Tendo em vista que já houve um corte de 20% em 2015, a Unifesp já está
trabalhando com contingenciamento. Este ano foi recebido 3,4 mi que foram distribuídos entre os
contratos e estes recursos duram até o mês de junho. Em relação ao Restaurante Universitário a
verba que provém do PNAES foi empenhada para o ano todo, ressaltou, no entanto, que o fato de
estar empenhado não garante que haverá recursos financeiros. O segundo informe da Direção
Administrativa foi referente à PROGUARU. A empresa, que presta serviços de limpeza no Prédio
Anexo e no Prédio Arco, está operando com equipe reduzida desta forma pediu compreensão à
comunidade. Passou a palavra para o Chefe da Divisão de Infraestrutura Sr. Marcos K. que relatou
que através de uma Câmara Técnica realizada em conjunto com a PROPLAN foi decidido fechar os
buracos que estavam pelo Campus. A empresa, que já havia sido contatada em várias
oportunidades, vai fazer um teste final na tubulação de incêndio que está coberto pela garantia de
obra. Contou que, apesar das dificuldades financeiras, foram realizadas melhorias no Campus como
a pintura de alguns espaços e a recuperação total do ar condicionado do Teatro Adamastor.
Referente às infiltrações a empresa será notificada novamente e no caso da falta de resposta o
processo será judicializado. Passou-se então para os informes da Câmara de Pós-Graduação e
Pesquisa. Atendendo à deliberação da Congregação do mês de março, a Profa. Denise De Micheli
apresentou-se a plenária para esclarecer os problemas enfrentados pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. Profa. Denise contou que assumiu a vicecoordenação do programa no ano de 2016 e após 6 meses assumiu a coordenação interinamente. No
ano de 2018 foi eleita coordenadora novamente, no entanto, desde 2015 os docentes do programa
não têm tido uma atuação satisfatória nas questões relacionadas ao programa. Segundo a professora,
em 2015 o Programa mudou de área (de interdisciplinar para ensino), o que pode ter culminado no
pouco envolvimento dos professores. Prof. Denise relatou que o fato do PPGES ter passado a
integrar o programa CAPES PRINT não foi recebido de forma positiva pelos professores e, apesar
de ter feito uma apresentação de como o CAPES funciona, sua importância e benefícios, até hoje,
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faltando 4 dias para o fim do prazo de credenciamento, ninguém manifestou interesse. Em virtude
de todo o desgaste e da falta de interesse dos docentes a Profa. Denise pediu o desligamento da
função de coordenadora. O problema atual é que não existe candidato para assumir essa função.
Prof. Fernando Atique explicou que o PPGES é o programa com o maior número de bolsas na
Unifesp. No seu ponto de vista o Programa deve assumir sua responsabilidade e dizer se vai
continuar com essas bolsas, não obstante, na plenária convocada para tratar do tema apareceram
somente 8 professores dos 20 credenciados. Um agravante para a situação é o fato das bolsas não
poderem ser redistribuídas para outros Programas caso o PPGES seja fechado. Profa. Denise
informou que se dispõe a ficar na coordenação o tempo que for necessário, ressaltando que faria
isso em consideração ao apoio que sempre recebeu da coordenação da Câmara de Pós-Graduação.
Solicitou que, caso a Congregação vote em sua permanência como coordenadora, a Câmara de
Graduação ajude a criar medidas para envolver os docentes. Profa. Magali expressou preocupação
com os discentes do programa e propôs que a Congregação indique a permanência da Prof. Denise
na coordenação com a perspectiva de realizar uma transição e em paralelo agendar uma reunião
com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa convocando os professores e os ex-coordenadores
para tratar da situação. Depois de uma breve discussão entre os membros do colegiado foi indicado
que a Profa. Dra. Denise de Micheli permaneça na coordenação do Programa de Pós-Graduação em
Educação e Saúde na Infância e Adolescência durante o período de transição entre coordenações e
que a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa sugerirá que a Propgpq realize reunião convocando
todos os professores credenciados e os coordenadores anteriores para uma conversa sobre a
continuidade do Programa ou o seu processo de extinção. Continuando os informes da Câmara de
Pós-Graduação Prof. Fernando Atique fez um relato referente a eleição do colegiado. O processo
teve 3 inscritos e dos 123 membros apenas 45 votaram. Os nomes serão homologados no terceiro
ponto de pauta. Referente aos professores visitantes, Prof. Fernando anunciou que no início dessa
semana foram encaminhados os primeiros dossiês dos professores selecionados para dar andamento
na contratação. Informou também que foi finalizado o censo de grupos de pesquisa da EFLCH que
obteve 67 respostas. Relatou que a semana de acolhida ao pós-graduando foi um sucesso e
agradeceu a todos os envolvidos na atividade. Lembrou, sobretudo ao Departamento de História da
Arte, que as inscrições para Livre Docência terminam no fim do mês de abril e que até o momento a
docente Carolyn Overhoff Ferreira não fez sua inscrição. A Direção Acadêmica salientou que ela
foi informada do prazo. Prof. Fernando informou ainda que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação
solicitou para os pesquisadores fazerem registo no ORC ID, que consiste num cadastro universal
que gera um número de identidade para toda e qualquer revista. Explicou ainda a importância de
fazer esse cadastro. Passou-se então para os informes dos Docentes. Prof. Carlos Bello informou
que no dia 15 de abril será organizado um evento para falar da Funpresp e para tirar dúvidas sobre a
reforma da Previdência. O outro informe foi referente aos Domínios Conexos Fixos. O
departamento de Ciências Sociais fez uma moção que foi lida pelo Prof. Carlos: “O Departamento
de Ciências Sociais lamenta a forma como foi apresentada e aprovada na Congregação a
eliminação dos dois Domínios Conexos Fixos ministrados pelo Departamento de Filosofia que
fazem parte dos projetos pedagógicos de todos os cursos do campus Guarulhos. O colegiado do
Departamento entende que qualquer mudança no projeto pedagógico do campus Guarulhos
deveria ter sido precedida por uma ampla discussão envolvendo todos os departamentos da
5
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EFLCH. O colegiado reitera a importância da sistematização das discussões sobre o
aperfeiçoamento do projeto pedagógico do campus e considera que esse processo deve ser
conduzido sob a liderança da Diretoria Acadêmica e da Câmara de Graduação da EFLCH”.
Passou-se então para informes da Representação Discente. A aluna do curso de Pedagogia Luiza
falou sobre os acontecimentos com as crianças e propôs uma reflexão sobre a interação da
universidade com a comunidade em razão de estar localizada em uma região periférica. Pediu a
comunidade acadêmica que não doe esmolas ou alimentos a essas crianças e mantenham a
serenidade ao lidar com elas. Informou também que o grupo Pimentas de Ouro está promovendo
atividades com as crianças da comunidade e que, na última semana, foi realizada uma sessão de
cinema no condomínio Esplanada que contou com a participação de mais 80 crianças. Segundo ela
essas atividades não vão mais acontecer dentro do campus e sim nos condomínios da região. Dando
sequência iniciou-se os informes da Câmara de Graduação. Profa. Marina Soler relatou que após
a 4ª chamada do período de matrícula houve um grande preenchimento das vagas, restando apenas
20 não preenchidas que serão disponibilizadas para transferência. Informou que o evento “Dia
Aberto” acontecerá em 09 de abril e já conta com a presença de 700 alunos para o período da
manhã e 530 para o período da noite. Finalizou informando que a Câmara continua discutindo o
tema sobre Domínios Conexos e reiterou o pedido de que as coordenações discutam para que em
maio esse assunto seja pautado na Congregação. Passou-se para a ordem do dia. 1) Aprovação da
ata do mês de fevereiro. A ata de fevereiro será encaminhada para aprovação na próxima reunião.
2) Homologação da indicação, feita pela Direção Acadêmica, do Prof. Dr. Fernando Atique
como Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Profa. Magali explicou que a
Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa encaminhou lista tríplice e de acordo com o regulamento é a
Direção Acadêmica que indica o coordenador. Dessa forma, indicou o Prof. Fernando e enfatizou
que ele tem realizado um trabalho exemplar na condução da Câmara. A indicação foi homologada
com uma abstenção. 3) Homologação da indicação da Profa. Dra. Flávia Galli Tatsch como
membro da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa junto à Comissão Organizadora Local do
Colóquio de Humanidades e do Congresso Acadêmico da UNIFESP. Aprovado com uma
abstenção. 4) Homologação da indicação, feita pela Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa, dos
membros representantes dos pós-graduandos que realizam estudos de pós-doutoramento na
EFLCH junto à Comissão Organizadora Local do Colóquio de Humanidades e do Congresso
Acadêmico da UNIFESP. Profa. Magali relembrou que na última reunião da Congregação foi
deliberado que pós-graduandos passaram a compor essa comissão. Os nomes Maria Luiza Zanatta
de Souza (PPG em História da Arte), Ricardo Lísias Aidar Fermino (PPG em Letras), Adilton Luis
Martins (PPG em História), Samuel Luis Velázquez Castellanos (PPG em Educação) e Rosário
Giovanni Scalia (PPG em Filosofia) e Ernani Shoiti Oda (PPG Ciências Sociais) foram aprovados
por unanimidade. 5) Homologação da indicação dos representantes do Departamento de
Filosofia na Comissão de Bancas: Profa. Dra. Jacira de Freitas, como titular, em substituição ao
Prof. Alexandre Torres Carrasco e Prof. Dr. Luciano Nervo Cordato, como suplente, em
substituição à Profa. Dra. Jacira de Freitas. Aprovado por unanimidade. Profa. Magali elucidou que
o Departamento de Filosofia também solicitou à Congregação submissão para aprovação de
indicações para a CAEP e Comissão de Biblioteca e que não foram incluídas como pauta, pois a
primeira comissão não mais é composta por representantes dos departamentos e as indicações para a
6
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segunda comissão só serão encaminhadas após aprovação do regulamento da Comissão de Apoio à
Biblioteca (CAB). 6) Relatos sobre alterações e dificuldades do convênio UNIFESP/INES –
Pedagogia Bilíngue e deliberação sobre sua manutenção. Profa. Sandra Campos brevemente
relatou que houve uma eleição no INES com composição de uma lista tríplice e que a pessoa que
ganhou começou a fazer alguns encaminhamentos, mas com a posse do novo presidente foi
nomeado o segundo colocado da lista. Entre o começo de janeiro e o começo de março, o Instituto
teve três coordenadores. Quando houve esse movimento ela e Profa. Erica começaram a perceber
algumas incoerências que ficaram mais evidentes com a publicação, em janeiro, de dois editais, um
deles para a coordenação do polo, coordenação que já havia sido aprovada na Congregação e que
ficaria sob a responsabilidade das Profas. Sandra e Érica. Mesmo assim deveriam participar de um
edital que, em princípio, era aberto e que não exigia a fluência em LIBRAS. O segundo edital
tratava da tutoria em que os tutores não necessariamente deveriam ser fluentes em LIBRAS, o que
demandou das professoras uma seleção de quase sessenta candidatos, muitos deles não sabiam o
que era LIBRAS. Diante disso, conversaram com a Profa. Magali e com a Procuradoria que instruiu
paralisar o polo no mês de fevereiro. Assim, o polo Unifesp ficou com as atividades paralisadas,
sem coordenação nomeada e sem nomeação dos tutores. Explicou que nesse intervalo houve uma
reunião com o INES, bastante complexa, com a participação da Profa. Magali, por meio de web
conferência, em que se constatou o quanto a gestão atual não tem experiência para fazer o que se
propôs. Ressaltou que as coordenadoras não possuem mais acesso ao ambiente virtual e que o polo
não consta mais no INES. O ponto colocado com maior ênfase foi a questão da titulação do curso,
pois o contrato indica Pedagogia Bilíngue, mas na certificação encontra-se Pedagogia Licenciatura.
Relatou que estiveram no INES e questionaram se haveria algum documento ou possibilidade de se
aprovar um curso em Pedagogia Bilíngue, mas não obtiveram resposta. Externou que a maior
preocupação é com os alunos que, atualmente, somam 50 matrículas. Finalmente explicou que em
reunião realizada entre a coordenação do polo Unifesp, a Pró-Reitoria de graduação, a antiga
coordenação do INES e a atual chegaram a um acordo de permanecer com o polo por mais um ano
para que dessem a possibilidade desses alunos matriculados se ambientarem no curso e para que o
INES tivesse um ano letivo para buscar firmar convênio com outra instituição em São Paulo, o que
segundo a professora, já estaria em andamento. Assim haverá um primeiro encontro com os
estudantes no dia 13 de abril, sábado, para que eles, inclusive, conheçam a situação. Reafirmou que
a proposta submetida à aprovação é a possibilidade de se dar continuidade a esse processo com a
elaboração de um adendo contratual até o final de 2019 e, na sequência, os alunos seriam
transferidos para um novo polo. Prof. João do Prado relatou que tendo em vista os documentos
encaminhados o Departamento de Educação não tem interesse em dar continuidade ao convênio e,
assim, é favorável à proposta apresentada. Profa. Sandra informou que no Departamento de Letras o
encaminhamento foi o mesmo. Depois de breve discussão foi aprovada por unanimidade a
manutenção do convênio, por meio de termo aditivo, entre a Unifesp e o Instituto Nacional de
Educação de Surdos (INES) até o término do ano de 2019 com o objetivo de dar continuidade ao
atendimento aos estudantes matriculados até que sejam reencaminhados aos demais polos. 7)
Aprovação de abertura de processo seletivo simplificado para contratação de professor
substituto no Departamento de Educação – Área de Conhecimento: Pedagogia/ Subárea de
conhecimento: Planejamento e Avaliação Educacional. Aprovado por unanimidade. 8)
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Aprovação do Regulamento da Comissão de Biblioteca. O Chefe da Biblioteca, Sr. Caio Batista
da Silva, explicou que a criação do Regulamento da Comissão da Biblioteca surgiu de uma
demanda da Direção Acadêmica com o objetivo de regulamentar, definir competências e a natureza
desse colegiado. Esclareceu que a Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp possui um
Regimento que prevê a criação facultativa de um Comissão de Apoio à Biblioteca (CAB), assim
como indica suas atribuições de auxiliar a biblioteca no desenvolvimento do acervo e na política de
desenvolvimento de coleções. Continuou explicando que a proposta é que a Comissão de Apoio à
Biblioteca da EFLCH seja uma comissão permanente, assessora da Congregação, que tenha a
função precípua de auxiliar na política de recebimento de coleções e uma atuação muito mais ativa
nas questões relacionadas às doações. Com o regulamento aprovado e uma nova composição o
objetivo principal será aprovar uma política de desenvolvimento de coleções e complementá-la com
o regulamento de doações. Destacou que as doações precisam ser regulamentadas, pois caso
contrário não se consegue atender aos fluxos e demandas dos professores, como por exemplo,
disponibilizar rapidamente os títulos que foram doados. Finalmente argumentou que o regulamento
da Comissão da Biblioteca precisa ser homologado e a partir dessa homologação pretende-se dar
outros encaminhamentos, inclusive tornar mais transparentes os processos da biblioteca, um deles é
fazer com que esse regulamento fique disponível no site e todos os outros regulamentos e
resoluções daí decorrentes. Reafirmou então que a proposta é que essa comissão seja permanente,
assessora da Congregação e que tenha essa função precípua de auxiliar a biblioteca na sua política
de desenvolvimento de coleções e ser uma instância de prestação de contas da coordenação da
biblioteca aos departamentos dessa instituição. Informou que no último dia 28 foi realizada reunião
com os membros da antiga Comissão de Biblioteca que aprovaram a minuta do regulamento. Após
a exposição do Sr. Caio, Profa. Magali deu encaminhamento à discussão do regulamento da
Comissão de Apoio à Biblioteca da EFLCH levantando propostas de alteração de acordo com a
ordem de exposição dos artigos. Após ampla discussão foram aprovadas as seguintes propostas: a)
incluir no Art. 2º. um novo inciso, antes do primeiro, com a seguinte redação: elaborar subsídios
para a comunidade acadêmica decidir sobre o lugar da Biblioteca na EFLCH pensando seu
planejamento estratégico continuamente; b) modificar o inciso XI para: analisar e validar o
relatório anual de atividades da biblioteca; c) alterar em todo o texto Chefia de Departamento para
Conselho de Departamento; d) o que se refere à Congregação incluir “homologado pela
Congregação”; e) incluir no Art. 5º. um novo inciso, antes do primeiro, com a seguinte redação:
reunir-se mensalmente com a Coordenação da biblioteca; f) no parágrafo único do Art. 5º.
modificar: Ao vice-coordenador da CAB compete substituir o Coordenador, quando de sua
ausência, assumindo as suas atribuições; g) alterar em todo o texto Coordenador para Coordenador
da Comissão; h) acrescentar ao final do Art. 12 “a critério do Coordenador da Comissão ou por
solicitação de 1/3 dos membros”. Profa. Lucia Sano sugeriu que fosse prevista eleição do
coordenador no Art. 3°. Caio esclareceu que o regimento era um desdobramento do regimento da
Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da Unifesp – CRBU que prevê que o chefe da biblioteca seja
coordenador da comissão. Profa. Magali esclareceu que, de acordo com parágrafo único do Art. 1º,
esta comissão é permanente, assessora da Congregação, podendo, portanto, a própria Congregação
deliberar sobre sua coordenação. Esclareceu, também, que a Comissão de Biblioteca não é uma
comissão deliberativa. Como não houve consenso, foi realizada uma votação com duas propostas:
8

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

337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378

1- manter o texto original do Art. 3º. 2 - Alterar o texto para a seguinte redação: Art. 3° - A CAB
será constituída pelo coordenador da biblioteca e um bibliotecário, um docente de cada
departamento de curso e seu suplente, um representante discente da Graduação e seu suplente, um
representante discente da Pós-Graduação e seu suplente, um representante dos servidores técnico
administrativo em educação (TAE ’s) e seu suplente. §1º O coordenador e vice-coordenador da
CAB serão eleitos entre os membros da comissão. O mandato da coordenação e vice-coordenação
terá duração de 2 anos. §5º Com exceção do Coordenador da biblioteca os membros da CAB terão
um mandato de dois anos, sendo permitida até uma recondução. A primeira proposta teve 6 votos e
a segunda proposta foi aprovada com 8 votos. A versão aprovada com alterações encontra-se anexa
a esta ata. 9) Aprovação da indicação da Prof.ª Francine Fernandes Weiss Ricieri como
coordenadora do Convênio de Cooperação entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio
Grande do Sul - PUCRS e a Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP. Aprovado por
unanimidade. 10)
Aprovação da indicação dos novos Coordenadores dos Cursos do
Departamento de Letras. Foram indicados pela Câmara de Graduação os seguintes nomes: LetrasPortuguês (Bacharelado) - Prof. Dr. João Marcos Mateus Kogawa (Coordenador) e Prof. Dr.
Marcelo Lachat (Vice-coordenador). Letras-Português (Licenciatura) - Prof. Dr. Marcelo Lachat
(Coordenador) e Prof. Dr. João Marcos Mateus Kogawa (Vice-coordenador). Letras PortuguêsEspanhol (Bacharelado) - Prof. Dr. Leandro Pasini (Coordenador) e Prof.ª Dr.ª Silvia Etel Guérrez
Boaro (Vice-coordenadora). Letras Português-Espanhol (Licenciatura) - (Coordenadora) Prof.ª Dr.ª
Silvia Etel Guérrez Boaro e Prof. Dr. Leandro Pasini (Vice-coordenador). Letras Português-Francês
(Bacharelado) - Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior (Coordenador) e Profa. Dra. Maria Lucia
Claro Cristóvão (Vice-coordenadora). Letras Português-Francês (Licenciatura) - Prof.ª Dr.ª Maria
Lucia Claro Cristóvão (Coordenadora) e Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior (Vicecoordenador). Letras Português-Inglês (Bacharelado) - Prof.ª Dr.ª Maria Eulália Ramicelli
(Coordenadora) e Prof.ª Dr.ª Souzana Mizan (Vice-coordenadora). Letras Português-Inglês
(Licenciatura) - Prof.ª Dr.ª Souzana Mizan (Coordenadora) e Prof.ª Dr.ª Maria Eulália Ramicelli
(Vice-coordenadora). Os nomes indicados foram aprovados por unanimidade. 11) Homologação
das indicações para composição da nova gestão da Câmara de Extensão. Foram feitas as
seguintes indicações: Departamento de Educação - Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (titular) e
Profa. Dra. Vera Lucia Gomes Jardim (suplente); Departamento de Filosofia: Prof. Dr. Paulo
Fernando Tadeu Ferreira (titular) e Prof. Dr. Tiago Tranjan (suplente); Departamento de Letras –
Profa. Dra. Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira (titular) e Profa. Dra. Márcia Valéria Marnez
de Aguiar (suplente); Departamento de História da Arte: Profa. Dra. Manoela Rossinetti Rufinoni
(titular) e Profa. Dra. Letícia Coelho Squeff (suplente); Departamento de História: Prof. Dr. Julio
Moracen Naranjo (titular) e Profa. Dra. Edilene Toledo (suplente). Departamento de Ciências
Sociais - Prof. Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro (titular) e Prof. Dr. Henrique Zoqui Martins Parra
(suplente). As indicações foram aprovadas com uma abstenção. 12) Homologação da indicação
dos representantes do Departamento de Letras na Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura
e Acessibilidade e Inclusão – CEFIAI. Foram realizadas as indicações da Profa. Dra. Iara Rosa
Farias, como titular, em substituição à Profa. Dra. Fernanda Miranda da Cruz e Prof. Dr. Leonardo
Gandolfi, como suplente, em substituição ao Prof. Dr. Leandro Pasini. Os nomes indicados foram
aprovados unanimidade. 13) Homologação da eleição para representantes de pesquisadores do
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colegiado da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa: 1º Titular - Prof. Dr. Luís Filipe Silvério
Lima. 2º Titular - Profa. Dra. Flávia Galli Tatsch. Suplente - Profa. Dra. Marcia Aparecida
Jacomini. Indicações aprovadas por unanimidade. 14) Homologação da coordenação CEPG do
Programa de Pós-Graduação em Educação. Foram aprovadas por unanimidade as indicações do
Prof. Dr. Luiz Carlos Novaes como coordenador e Profa. Dra. Jerusa Vilhena de Moraes –como
vice-coordenadora. 15) Ciência aos processos discentes analisados na reunião da Câmara de
Graduação de 01 de abril. Foi dada ciência. 16) Aprovação de APCN de Doutorado de
História da Arte e Ciências Sociais. Prof. Bruno Comparato esclareceu que a APCN do
Doutorado de Ciências Sociais foi submetida à CAPES no ano passado, mas não foi aprovada e que
se trata, portanto, de aprovar APCN reformulada de acordo com orientações indicadas pela CAPES.
As duas APCNs foram aprovadas por unanimidade. Profa. Magali ressaltou para as chefias de
departamentos e demais representações que na próxima reunião da Congregação deverão ser
indicados os novos membros da CAB para aprovação. A reunião foi encerrada às treze horas e
quarenta e cinco minutos e eu, Letícia Arantes, secretária da Congregação, lavrei a presente ata.
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