
Informativo UNIFESP Guarulhos 
Publicação Institucional da EFLCH/ Unifesp – ano 2, n. 2, agosto/2015  

 

 

Demandas do campus Guarulhos são apresentadas ao MEC 

A reitoria da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp) e a direção da Escola de Filosofia, Letras 

e Ciências Humanas (EFLCH) se reuniram no último 

dia 31 de julho com o Secretário de Educação 

Superior do Ministério da Educação (MEC), Jesualdo 

Farias, na unidade provisória do campus Guarulhos. 

O encontro teve como objetivo apresentar as 

demandas principais e os encaminhamentos dados 

no processo de consolidação do campus.  

No encontro foi discutida a concretização de ações que constam no Acordo de 

Cooperação Técnica (ACT) entre Unifesp e o município: ações urbanas no entorno do 

campus, doação de terreno para a Moradia Estudantil, Declaração de Utilidade Pública 

dos terrenos citados no ACT, especialmente o terreno do galpão. Foram relatados ao 

secretário as transformações da ocupação do entorno, a necessidade de melhoria da 

mobilidade urbana, da segurança, do transporte e do necessário compromisso do MEC 

e Prefeitura de Guarulhos com a consolidação do campus, ressaltando o esforço da 

comunidade acadêmica até aqui por conta das instalações provisórias, passados quase 

dez anos da implantação do campus. Farias relatou casos semelhantes de insegurança 

que estão ocorrendo em vários novos campi das IFES no país, frutos de expansão sem 

planejamento, e que uma das soluções aponta para o envolvimento da população local 

com o campus universitário. 

Após a reunião na EFLCH, Jesualdo Farias e a 

comitiva da Unifesp formada pela reitora, Soraya 

Smaili, pelo diretor acadêmico do campus 

Guarulhos, Daniel Vazquez, e sua vice, Marineide 

Gomes, pela diretora administrativa Janete 

Marques, pelo representante docente Carlos Bello, 

além do assessor de gabinete, Javier Amadeo, 

reuniram-se com o prefeito de Guarulhos, 

Sebastião Almeida, acompanhado dos secretários 

de governo, educação e assuntos jurídicos.  

Na reunião, foi definido que a Prefeitura fará uma vistoria ao local da obra nos 

Pimentas (na próxima semana), para iniciar os procedimentos de abertura de uma rua 

e melhorias urbanas que favorecerão a mobilidade e a segurança no local. Será 

encaminhada, pela Prefeitura Municipal, a Declaração de Utilidade Pública do terreno 

do galpão, que já conta com parecer emitido pela Secretaria Municipal de Educação.  

Disponível também no site da Andifes <http://www.andifes.org.br/?p=40707>  

 

 

http://www.andifes.org.br/?p=40707


EFLCH integrará rede de mestrado em ensino de História (ProfHistória) 

 Oferecido em rede nacional, o ProfHistoria é um 

programa de pós-graduação stricto sensu em 

formato semipresencial em Ensino de História, 

reconhecido pela Capes, cuja meta principal é a 

formação continuada dos professores da Educação 

Básica brasileira que atuam na disciplina escolar 

História. A partir de 2016, a EFLCH será um dos 30 

núcleos da rede do país, após a proposta elaborada 

pelo Departamento de História ter sido aprovada no 

último edital de expansão da rede. 

 

Unifesp irá compor Conselho Curador do Pq. Tecnológico de Guarulhos 

 A Fundação Parque Tecnológico Guarulhos é uma 

entidade sem fins lucrativos, com autonomia 

administrativa e financeira, regida por Estatuto, por 

Regimento Interno e pela Lei Municipal nº 

1.287/2015. De acordo com o projeto municipal, o 

Parque Tecnológico será implantado em área de 

268 mil metros quadrados, entre as rodovias 

Presidente Dutra e Ayrton Senna, que prevê a 

existência de um núcleo acadêmico nesta área. 

A FPGT prevê a criação de um conselho curador, que contará com 28 

representantes do poder público, indústria, associações, sindicatos e instituições de 

ensino superior público e privado. Os principais objetivos definidos pelo estatuto da 

FPTG são a Gestão Imobiliária e do Uso e Ocupação do Solo do empreendimento, a 

Gestão Executiva de Ciência e Tecnologia e a Gestão da Incubadora de Empresas do 

Parque Tecnológico de Guarulhos. 

 
Direção Acadêmica e Comando Local de Greve dos TAEs chegam a 

acordo quanto à pauta local (eixo EFLCH) 
 

Após uma rodada de reuniões, a pauta local de reivindicação (eixo EFLCH) foi 

considerada contemplada pelos servidores em greve do campus. Novamente, 
manifestamos nosso apoio às reivindicações e esperamos que, assim como aconteceu 

em caráter local, a greve dos TAEs possa ter um desfecho breve e satisfatório para 
esta importante categoria, de cujo trabalho não podemos prescindir de forma alguma. 
 

 

Para colaborar na construção do próximo informativo sobre ações acadêmicas e/ou 

administrativas ocorridas no campus Guarulhos, é só enviar notícias para 

informativoguarulhos@unifesp.br, com foto e texto de até 500 caracteres.  
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