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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No dia seis de fevereiro de 2014 às 16:30, na sala 420 da unidade provisória da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 3 

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

Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, conforme lista de presença anexa. Prof. Daniel Vazquez iniciou a 5 

reunião dando a palavra à discente Karine Assumpção pediu confirmação de inclusão na pauta referente o texto lido na 6 

reunião da congregação de dezembro que fala sobre o Hospital Pimentas. E os dois pontos de pauta que ficaram pendentes 7 

na reunião de dezembro não deixem de ser tratados nesta reunião (sobre a moradia e espaços estudantis). Em seguida, foi 8 

tratado o 1º item da pauta: Aprovação da ata da reunião de dezembro de 2013. A discente Karine Assumpção sugeriu a 9 

acréscimo das cartas lidas na reunião. O discente Chrystian Betim ficou de enviar os textos eletronicamente para inclusão 10 

na ata, que foi aprovada com 24 votos favoráveis e 8 abstenções. 2º item da pauta: Regimento do Departamento  de 11 

Educação. O discente Chrystian Betim questiona o capítulo 7, art.25, parágrafo I, informando erro de digitação e destaca o 12 

artigo 17 parágrafo IV que não permitia a recondução do representante discente. A Prof.ª Cláudia Palizollo informou que 13 

a sugestão precisava ter sido feita nas reuniões do departamento, sendo que a representação discente não apresentou esta 14 

questão na ocasião da aprovação do regimento. O regimento foi colocado em votação e aprovado por unanimidade, com o 15 

compromisso que o artigo 17, parágrafo IV, seja rediscutido no âmbito do departamento. A discente Karine manifesta a 16 

desmotivação da participação discente nas comissões e reuniões de departamento. 3º item da pauta: Regimento do Núcleo 17 

Docente DE do Curso de História, sem destaques. Em votação, o regimento foi aprovado por unanimidade. 4º item da 18 

pauta: Curso de Pós Graduação Stricto Sensu(Doutorado) em Ciências Sociais. A Prof. Artionka solicitou esclarecimentos 19 

sobre os critérios de credenciamentos dos professores. Esclarecida esta questão, a proposta foi colocada em votação, 20 

sendo aprovada, com 4 abstenções. Logo após, houve a entrada de alguns alunos, acompanhados por um grupo de 21 

crianças, que iniciaram um atividade de recreação na frente da sala da reunião da Congregação. Diante desta situação, foi 22 

solicitado por diversos membros da congregação que os responsáveis pelas crianças buscassem um local mais adequado, 23 

pois não havia ali justificativa e nem tão pouco estrutura para a permanência de crianças. A discente Agnes Karoline 24 

expôs a dificuldade de acesso e permanência na instituição, pois não há local para que possam deixar seus filhos enquanto 25 

estudam. Como os pedidos não foram atendidos, o Prof. Daniel Vazquez propôs a suspensão da reunião e que fosse feita 26 

outra convocação para nova reunião, em local de acesso restrito aos membros da Congregação, com transmissão 27 

simultânea. Em votação, a proposta foi aprovada com 23 votos favoráveis, 3 votos contrários e 4 abstenções. A reunião 28 

foi suspensa às 17:20 e esta ata foi lavrada por mim, Andréia Pereira, secretária da Congregação. 29 
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