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 ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 1 

HUMANAS 2 

No dia 07 de julho de 2011, às 16 horas e 30 minutos, na sala 01 do prédio central da Escola de 3 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros compõem a Congregação da Escola de 4 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, 5 

conforme lista de presença anexa. Pauta: 1- Informes; 2- Aprovação da ata da reunião anterior; 3- 6 

Ratificação da redistribuição das salas docentes feita pelas chefias de departamentais; 4- Renúncia de 7 

Conselheiro representante dos servidores técncnico-administrativos; 5- Posse do representante da 8 

Câmara de Extensão, Professor Odair Paiva; 6- Relatório do Grupo de Trabalho sobre Comissões; 7- 9 

Relato sobre as informações obtidas para discutir o tema “Câmaras de Graduação e de Pós-10 

Graduação”. O Professor Marcos Cezar abriu reunião consultando os presentes sobre a aprovação da 11 

ata do mês de maio. Leu as alterações propostas. As inserções foram aprovadas pelos conselheiros 12 

com três abstenções. A Congregação aprovou a ata de junho com uma inserção a ser encaminhada 13 

pelo conselheiro Bruno. Primeiro informe: o Curso de História da Arte comunicou que a professora 14 

Ana Pimenta Hoffmann é a nova vice-coordenadora do curso de graduação. 3-A reforma dos 15 

gabinetes docentes está prevista para início breve com funcionamento na primeira semana de 16 

fevereiro de 2012. Serão ocupadas 41 salas até que o novo prédio fique pronto. 4- O conselheiro 17 

Gilberto dos Santos apresentou renúncia da Congregação. O suplente Diego M. Casado passa a ser 18 

membro titular. 5- A Congregação dá posse ao Professor Odair Paiva como Conselheiro. Foi 19 

recapitulado o processo de institucionalização da Câmara de Extensão. Foi criada a Câmara de 20 

Extensão por deliberação da Congregação. Porém,trata-se de um processo amplo que diz respeito à 21 

toda UNIFESP, uma vez que  ainda está em processo de tramitação a definição regimental das 22 

Câmaras de Extensão. No Campus Guarulhos, após a composição da Câmara o primeiro grupo de 23 

Conselheiros eleitos recebeu a tarefa de elaborar a primeira proposta de regulamento que será trazida 24 

para Congregação. Foi aprovado o nome do coordenador, que é o Professor Odair Paiva e do seu 25 

vice, que é Professor Daniel Vazques. 6- Apreciação sobre grupo de trabalho sobre as Comissões. Por 26 

delegação da Congregação o Professor Glaydson J. Silva assumiu a tarefa de organizar o GT de 27 

serviço de apoio as Comissões. Após reunião extraordinária deliberou-se o encaminhamento do 28 

relatório do PDI. O GT se reuniu duas vezes com representação docente e de servidores técnicos 29 

administrativos. Foi relatado que as propostas relacionadas às comissões de finanças, relações 30 

institucionais, relações do campus com outros campi e reitoria não foram aprovadas no GT, mas por 31 

acordo interno dos participantes da reunião optou-se por dar conhecimento à Congregação do 32 

conteúdo das propostas, ainda que não aprovadas; Criação de comissão de Recursos Humanos, o 33 

Professor Carlos Bello propôs que essa comissão seja permanente. Primeiro item: dados relacionados 34 
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às Comissões já existentes (descrição, membros e composição). De todas somente uma foi publicada 35 

que é a de licitação. Item 3 proposição de reorganização do quadro de comissões da EFLCH. 36 

Orientações gerais para todas as Comissões. Recomendação do GT para que todos participem, pois 37 

predomina a participação dos mesmos membros em instâncias diversas. Foi proposta a divulgação no 38 

site dos resultados das atividades das Comissões, para que os não participantes também possam fazer 39 

proposições. O Professor Glaydson leu as proposições do GT. Proposta de criação de Comissões sem 40 

sobrecarregar com muitas atribuições e pessoas as Comissões já existentes. Aprovado o GT com 1 41 

abstenção com declaração de voto do Conselheiro Bruno, que alega ter recebido o documento com 42 

pouco tempo para discuti-lo com os estudantes. O Professor Glaydson apresentou as proposições de 43 

Comissões apresentadas pelo GT. O Professor Marcelo questionou sobre duas comissões que 44 

considera executivas, a de Arquivos e de Biblioteca. O Professor Marcos Cezar esclareceu que elas 45 

estão relacionadas ao modus operandi do campus. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 46 

INSTITUCIONAL. Maria Angélica faz parte e disse que essa Comissão tem muitos membros e que é 47 

necessário rever a quantidade de indicados para esse trabalho específico. O Professor Marcos Cezar 48 

esclareceu o motivo pelo qual muitos membros foram indicados. Optou-se, ao tempo da CAT, pela 49 

indicação de dois representantes de cada Curso. Propôs votação da Comissão de Avaliação Docente, 50 

juntamente com a de Avaliação Institucional unificadas. Agradecimento aos Professores Umberto, 51 

Maria Angélica e Melvina que coordenaram a Comissão. A Congregação Aprovou por unanimidade a 52 

junção das Comissões. Segunda votação: Comissão de Biblioteca. Após descrição e esclarecimentos 53 

da Comissão pelo prof. Glaydson, foi aprovada por unanimidade com 1 abstenção. Terceira votação: 54 

Comissão de Comunicação de caráter permanente. Após esclarecimentos de dúvidas a respeito da 55 

Comissão de Comunicação, o Professor Mauro propôs que a Comissão de Comunicação deveria 56 

funcionar como um GT. O Professor Henrique propôs que a Comissão seja temporária. A Professora 57 

Ligia propôs que o tema desta Comissão retorne ao GT. O Professor Marcos Cezar abriu votação para 58 

retornar o assunto da Comissão ao GT. Aprovado por todos com uma abstenção. Quarta votação: 59 

Comissão de Espaço físico, Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão (comissão permanente). Após 60 

discussão e esclarecimentos sobre o tema foi colocada em votação a criação dessa Comissão. 61 

Aprovada por unanimidade. Quinta votação: Comissão de Gerenciamento de Arquivo (permanente). 62 

Em votação a criação da Comissão de Gerenciamento. Aprovado por unanimidade. Sexta votação: 63 

Comissão de Recursos Humanos e Desenho Administrativo.  A Professora Fernanda Miranda 64 

apresentou proposição de estudo de quadro de recursos humanos com apresentação de relatório final. 65 

O Professor Glaydson propôs que esse tema volte ao GT. Aprovado por todos com uma abstenção. 66 

Sétima votação: Comissão de Resíduos (permanente). Proposição do Professor Carlos Bello: criação 67 

de Comissão de Orçamento e Finanças. Após discussão e esclarecimentos, o Professor Glaydson 68 
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propôs que a questão retorne ao GT para discussão da Comissão. Votação para criação da Comissão 69 

de Orçamento e Finanças com retorno ao GT para discussão: aprovado por unanimidade. O item 4 do 70 

relatório entrou em votação para continuidade dos trabalhos conforme os pontos descritos. O 71 

Professor Marcos Cezar recebeu a tarefa de colher junto à Pró-reitoria de Graduação e à Pró-Reitoria 72 

de Pós-Graduação subsídios sobre as Câmaras Técnicas. A Prograd manifestou seu entendimento de 73 

que no momento não há matéria legislada que sirva de subsídio. O campus Guarulhos tem câmara de 74 

licenciatura aprovada pelo CG que foi instrumento legal para reorganização dos domínios conexos. O 75 

Campus Baixada Santista tem uma Câmara de Ensino de Graduação. A Prograd está aguardando o 76 

amadurecimento desse processo, pois não há necessidade de que todos os campi tenham. Na Pós-77 

Graduação já foram instituídas as Câmaras Técnicas. O Pró-Reitor, Professor Arnaldo Colombo 78 

manifestou à Professora Cynthia Sarti e ao Professor Marcos Cezar sua expectativa de que a Câmara 79 

Técnica de Educação e  Humanidades ofereça contribuição e parâmetros sobre o tema, 80 

especificamente para o campo das Humanidades. O Professor Marcelo Carvalho lembrou que o 81 

campus SP tem necessidades específicas que não se confundem com as da EFLCH. Entrou em 82 

votação que a delegação para a que a Câmara Técnica de Educação e Humanidades coordene a 83 

estruturação de uma proposta de Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação para o Campus Guarulhos. 84 

Aprovado por unanimidade. 85 

Às 19 horas e 57 minutos a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, 86 

Secretária da Congregação.  87 


