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

HUMANAS 2 

No dia 05 de julho de 2012, às 14 horas e 45 minutos, na sala de aula 8 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: Informes da Diretoria Acadêmica; Informes dos 6 

Departamentos; Informes dos Técnicos Administrativos; Informes estudantis; Informes das Câmaras. 7 

Ordem do dia: 1) Aprovação das atas pendentes; 2) Pedido de redistribuição do Departamento de 8 

Educação; 3) Consolidação do planejamento em relação à paralisação discente; Resposta As 9 

Comissões. Prof Marcos Cezar abriu a reunião informando que a partir desta, as reuniões passam a 10 

ser gravadas de modo a ser possível disponibilizar o áudio da reunião na página do campus. Outra 11 

questão em andamento é que as reuniões possam ser vista na intranet. Damos posse a representação 12 

discente (nome dos Conselheiros). Todos podem particpar da pauta da reunião com 72 horas de 13 

antecedência, com exceção as urgências que serão avaliadas. Na última reunião do CONSU foi 14 

cogitada uma oferta de organização de uma equipe de profs titulares a disposição do nosso campus 15 

para realizar um diagnóstico dos nossos problemas. Foi objeto de formalização, então tomaremos 16 

como sugestão. Se não aceitarmos, não entrará na pauta. Comissão de acompanhamento composta 17 

por prof Nildo, prof Rosana Puccini, prof João Alessio. Todos concordam inserir na pauta. Um voto 18 

contrário, 3 abstenções, aprovada a ata do mês de maio. Em discussão a aceitação da Comissão 19 

proposta pelo CONSU. Professor Odair é contra, menciona achar desnecessário, apesar de louvável a 20 

preocupação do CONSU, temos que nos auto-gerenciar com nossas comissões já compostas que são 21 

capazes de diagnosticar nossas questões. Declaração de voto do conselheiro Juraci Baena Garcia: 22 

voto contrariamente uma vez que a Congregação deve preservar sua autonomia e existem várias 23 

comissões capazes de fazer diagnósticos ou soluções para os problemas enfrentados. Maria Angélica, 24 

suplente do Daniel Revah, o depro de educação fez uma discussão sobre a comissão de 25 

acompanhamento e aprovaram a presença da comissão, tendo em vista que não terá um caráter 26 

interventor. Conselheiro André Machado, o depto de História não tem posição oficial, muitos 27 

discordam da implantação da comissão. Acha que deveria ficar o próximo consu e as propostas da 28 

comissão deveria ser apresentada por escrito. Henrique Parra acha que a comissão acessória acontece 29 

como uma proposta positiva, pois será um canal de diálogo entre o campus e outros segmentos. 30 

Edson Teles, acha positivo a participação da comissão, é clara a autonomia de decisão da 31 

Congregação, para melhorar a qualidade de nossas avaliações. Pofa Olgaria, o depto de Filosofia 32 

ainda não conversou a respeito. Marcos Cezar: ficou inquestionável a soberania da nossa 33 

Congregação. Markus Lasch, sugestão de encaminhamento, seria importante que a Comissão tivesse 34 



                                                      Fls.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CONGREGAÇÃO DE CAMPUS 

 

2 

o maior respaldo possível da Congregação. Em resposta ao Consu, agradecemos e colocamos a 35 

expectativas desta Congregação. Proposta da profa Débora, 17 votos a favor. todos concordam, 1 36 

abstenção. Proposta do conselheiro Juraci Baena Garcia: uma vez aprovada por maioria dos 37 

presentes, fica a sugestão de primeiro conhecer a finalidade, antes de receber a comissão do Consu, 2 38 

votos a favor, 1 abstenção. Conselheira Daniela, abertura de vagas para téncnico adm, estão 39 

preocupados com a abertura de editais, gostariam de participar, que as vagas fossem esclarecidas, 40 

pois há dúvidas quanto às vagas anteriores. Marcos Cezar sugeriu pedir prestação de contas de vagas 41 

ao RH e levantamento, acompanhamento e após a interlocução com a comissão de vagas. Aprovado 42 

por unanimidade. Marcos Cezar fizemos nos transcorrer de dois anos e meio o estatuto e depois o 43 

regimento. Para atenuar os efeitos da morosidade existe um instrumento que o MEC instrui aos 44 

CONSUs e ao final o MEC avalia a consistência jurídica. Os campi não poderiam fazer isso enquanto 45 

não houvesse as Congregações nos campi, estabilizar uma resolução para o andamento de suas 46 

congregações. Precisamos gerar e discutir um documento para ser votado. O ponto de partida será 47 

uma resolução do consu que será enviado a todos os conselheiros. Submeteu a apreciação dos 48 

conselheiros que haja comissão composta por docentes, discentes e técnicos adm da Congregação 49 

para produção do documento. Todos concordaram. Adesão à proposta (resolução RENAFOR). Profa 50 

Rosário centralizará as informações. Será enviado aos deptos para ser submetido aos colegiados. 51 

Informe depto Letras: indicação de docente para compor o fórum virtual para compor o programa de 52 

ciências sem fronteiras, indicada profa Sueli Fidalgo. Indicação de docentes para correção de redação 53 

do ENEM. Marcos Cezar a comissão presidida pela profa Janine, que preside a CPPD está 54 

organizando o processo de institucionalização de estágio probatório docente. O pedido para que cada 55 

campus tivesse quatro titulares e dois suplentes.  Nomes: Melvina, Márcia Romero, Luis Filipe, Lucia 56 

Rocha, Graciela Foglia e Renata Philippoov, Yanet Aguilera. Após sorteio a comissão será composta 57 

pelos docentes: Luis /filispe /silveiro, Yanet, Graciela Foglia, Márcia Romero. Suplentes: Renata 58 

Philippov, Melvina Afra e Lucia Rocha. Comissão de infraestrutura está trabalhando com o depto de 59 

engenharia e estão adiantadas as questões do prédio da Stieffel. O aluguel está autorizado pelo MEC. 60 

O laudo da CEF concorda com o preço a ser pago. A comissão de engenharia verificou as 61 

dificuldades. Os proprietários propuseram 4 meses de carência de aluguel para resolver as adaptações 62 

necessárias. Quatro meses é pouco por conta das licitações. Os proprietários fariam as adaptações e 63 

ocuparíamos quando estivesse resolvido. Entre 4 e 6 meses os engenheiros acham que os ajustes 64 

serão feitos. Deu exemplo de ata de preços para materiais q já podem ser disponibilizados. Marina 65 

sugeriu chamar um membro da comissão para próxima congregação para prestar esclarecimentos. 66 

Transporte: foi firmado convênio entre unifesp e EMTU, com isso está sendo redigido o contrato de 67 

sistema orça porta a porta entre 8 da manha e 23 hs, entre metro Itaquera e campus Guarulhos.  O 68 
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contrato vigorará por dois anos. Tema moradia estudantil. Foi encaminhado ao reitor um pedido de 69 

declaração de utilidade pública do terreno em frente. Já tramitou e foi encaminhado ao ministro da 70 

educação. Isso permite participar do edital nacional que a prae está trabalhando. Prof Cleber eclareceu 71 

que o termo em questão foi acatado pelo movimento estudantil em reunião. Licitação: está na mão do 72 

secretário de desenvolvimento urbano. Falta última assinatura para o alvará. Galpões: já faz parte 73 

desse campus o galpão de numero 300, está alugado por 5 anos e estão tomadas as medidas de 74 

desapropriação. Está aprovado, mas poderá sofrer retificações, como por exemplo, uma biblioteca 75 

suplementar. Aprovamos a feitura de algumas salas para atender a demanda de projetos de pesquisa. 76 

Elaine, os técnicos são contra a separação entre depto acadêmico e administrativo em prédios 77 

separados. Sobre os livros encaixotados, doados para o depto de filosofia, será feito pedido 78 

para....Andre, solicita apoio da PRAE para recursos humanos. RU, está sendo feito uma reforma para 79 

que seja suficiente para o próximo semestre. Prof Cleber relatou da comissão paritária de 80 

alimentação, sobre convênios que estão sendo discutidos para refeição aos alunos com valores 81 

menores. Sobre a possibilidade de instalar um restaurante bom prato, mas para isso a necessidade 82 

inicial deve ser a de um galpão de 500 metros quadrados. Houve uma discussão sobre auto gestão.  83 

Informes: Técnico Adm: Elaine, os técnicos estão em greve, em Guarulhos não estamos em greve por 84 

conta da situação do campus. Juraci: por conta de toda uma conjuntura houve uma mobilização, 85 

divergência com a PRAE, sindicância, gostaria de uma boa discussão sobre as questões, sobre 86 

paridade e a informa que a greve continua. Na última reunião, foi noticiado que a presidente Dilma 87 

sobre expansão sem estruturação. Depto CS: até dia 10 os docentes devem procurar as secretárias 88 

para assinatura dos documentos do processo PIBIC. Educação: consultados para projeto de pessoas 89 

com deficiência, resposta até 10/07. Acham q o depto de Letras deveria participar. Comissão 90 

monitoria, indicada profa Marieta Penna. Na segunda quinzena, o depto será representado pela profa 91 

Célia Giglio. História: projeto para equipamentos da Capes, reenviaram o pedido. Hist. Arte: informe 92 

sobre pós, a proposta está em avaliação na Capes. Angélica: coordnadoria de desenvolvimento 93 

docente. A congregação decidiu juntar a representação ...(ver texto). Filosofia: já ficou pronto o 94 

projeto de doutorado e já está na pró-reitoria de pós. Letras: o projeto de pós está em avaliação na 95 

Capes. Prof Débora sugere um boletim informativo semanal. Marina: colegiado sugeriu que uma 96 

comissão de acessibilidade fosse criada na congregação por conta das dificuldades de transporte. 97 

Henrique: a greve dos docentes continua, dia 10 haverá uma reunião com o reitor, técnicos adm e 98 

discentes. Às 20 horas e 13 minutos a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. 99 

de Oliveira, Secretária da Congregação.  100 


