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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DO INSTITUTO
DAS CIDADE DO CAMPUS ZONA LESTE (CONG-ICZL) DA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 19 DE
ABRIL DE 2022

Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, nesta cidade de Sao
Paulo, à Estrada do Pessego, 2630, no Reunião Não Presencial - Google Meet, link de
acesso: https://meet.google.com/cyc-uitd-gzk , reuniram-se os senhores membros do
Congregação do Instituto das Cidade do Campus Zona Leste (cong-iczl) da UNIFESP,
sob a presidência de Profa. Dra. Patricia Laczynski de Souza. Estiveram presentes os
membros: Prof. Dr. Anderson Kazuo Nakano (Professor Adjunto), Sr. Ederson da Costa
Goncalves (Técnico Administrativo em Educação), Prof. Dr. Egeu Gomez Esteves (Vice
Diretor do Instituto das Cidades), Sr. Enio Rodrigues do Nascimento (Chefe do Setor
Administrativo  do  Instituto  das  Cidades),  Profa.  Dra.  Giovanna  Bonilha  Milano
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Guilherme Moreira Petrella (Professor Adjunto), Profa.
Dra. Joana da Silva Barros (Professor Adjunto), Profa. Dra. Magaly Marques Pulhez
(Professor Adjunto), Prof. Dr. Marcos Antonio de Moraes Xavier (Professor Associado),
Sra.  Mariana  Santos  de  Souza  (Estudante  de  Graduação),  Profa.  Dra.  Patricia
Laczynski  de Souza (Diretora do Instituto das Cidades),  Sra.  Regina Garcia Brito
(Bibliotecária do Instituto das Cidades), Prof. Dr. Ricardo Barbosa da Silva (Professor
Adjunto), Prof. Dr. Ricardo Santhiago Correa (Professor Adjunto), Profa. Dra. Silvia
Lopes Raimundo (Professor Adjunto),  Prof.  Dr.  Tiaraju Pablo D Andrea (Professor
Adjunto).  Justificou ausência e não foi substituído: Prof.  Dr. Tiago Damas Martins
(Professor Adjunto). Não justificaram ausência: Prof. Dr. Gustavo Francisco Teixeira
Prieto (Professor Adjunto), Profa. Dra. Jaqueline Aparecida Boria Fernandez (Professor
Adjunto). Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo
constatado quorum com 17 presentes. ORDEM DO DIA:1 - informes em geral2 -
aprovação da ata da última reunião da congregação;
3 - aprovação do regimento interno da comissão de apoio à biblioteca e indicação dos
nomes  dos  representantes  para  a  primeira  composição  da  Comissão  de  Apoio  à
Biblioteca;
4 - aprovação do regulamento da biblioteca;
5 - aprovação da proposta de planejamento do instituto das cidades;
6 - aprovação do auxílio permanência (aguardando o GT encaminhar a proposta);
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7 - aprovação do fluxo de recursos para curricularização da extensão;
8 - teletrabalho - Instituto das Cidades. PONTO 1. A professora Patricia Laczynski de
Souza iniciou a reunião perguntando aos membros presentes se tinham informes a
serem dados. Professor Tiaraju realizou dois informes. O primeiro informe, mencionou
que em conjunto com o professor Anderson Kazuo estão preparando o Congresso
Acadêmico  da  Unifesp,  com reuniões  semanais,  ressaltando  que  a  submissão  de
resumos encerra na data de 20/04, em que solicitou ajuda aos membros na divulgação
do evento. O segundo informe é que foi formada uma Comissão Transitória para a
constituição da Câmara de Extensão e Cultura do Campus Zona Leste, composta pelo
servidor  Ederson,  as  professoras  Giovanna,  Silvia  e  o  discente  Pedro,  em que  a
expectativa é a de que o regimento esteja pronto e estruturado até o meio do ano de
2022. O professor Guilherme informou que o processo da Especialização há pedidos
dos estudantes para prorrogação do prazo máximo para 18/06/2022, para inserção das
notas no sistema e a necessidade da retomada da discussão referente a próxima
Coordenação do curso de Especialização.  A professora Giovanna complementou o
informe do professor Guilherme, destacando o comprometimento em encaminhar e-
mail  à  Comissão de Pesquisa no intuito  de agendar uma data para discussão da
avaliação  do  período  anterior  e  se  haverá  abertura  de  uma  próxima  turma.  A
professora Patrícia apresentou três informes: o primeiro, corresponde a reunião do
Consu realizada na semana anterior, em que se deu início ao processo de eleição para
a nova diretoria do Instituto das Cidades, com a formalização da Comissão Eleitoral
presidida pelo professor Janes. Destacou, ainda, que a Comissão Eleitoral carece de
representação da categoria dos servidores técnicos administrativos em educação e de
uma representação  discente.  O  segundo  informe  foi  sobre  as  obras  no  Campus,
salientando que a empresa está realizando os projetos executivos e que representantes
estiveram no Campus para avaliação. Neste sentido, houve a decisão por interditar o
acesso à escada, visando evitar acidentes, devido ao risco de quedas de materiais. O
terceiro informe diz respeito a visita do Reitor da Unifesp ao Campus Zona Leste, em
que a direção aguarda a confirmação de uma data por parte da Reitoria. Ainda sobre
esse  assunto,  a  professora  Patrícia  destacou que a  Reitoria  está  disponibilizando
quatro  vagas  de  docentes  para  o  curso  de  Geografia  do  Instituto  das  Cidades.
Professor Egeu complementou o informe sobre as obras do prédio, enfatizando que a
direção esteve junto aos fiscais e a Proplan e destacou que a estrutura de demolição
não foi concluída, daí a necessidade de intervenção de acesso à escadaria. Encerrado
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os informes, o professor Tiaraju solicitou a palavra para esclarecer a dúvida referente
os encaminhamentos direcionados após a reunião de 15/03/2022, com avaliadores
externos que discutiram e avaliaram o projeto do Programa de Pós-Graduação. Os
representantes da Comissão de Pesquisa esclareceram que se reuniram logo após a
reunião com a Comissão Avaliadora, destacando que houve a sugestão na diminuição
do tamanho da proposta. Frente a este cenário, a Comissão de Pesquisa precisou
elaborar  critérios  para  contemplar  os  pontos  destacados  na  avaliação  externa,
diminuindo  o  número  de  docentes  vinculados  a  proposta  do  Programa  de  Pós-
Graduação  embasado  nos  próprios  critérios  sugeridos  pela  Comissão  Avaliadora:
número de publicações e diversidade de orientações. Dessa forma, a Comissão de
Pesquisa estabeleceu que os docentes que tiveram no mínimo cinco publicações nos
últimos  quatro  anos  e  tivessem  três  diferentes  orientações  concluídas  estariam
contemplados no APCN, e os docentes que não se enquadrassem, neste momento, nos
critérios a Comissão de Pesquisa retiraria estes docentes da proposta para que, após
aprovação  do  APCN,  pudessem  futuramente  integrar  o  Programa.  Após  ampla
discussão e esclarecida as dúvidas dos docentes que, no momento, não puderam ser
contemplados na revisão da proposta do APCN, deu-se início a ordem do dia.

PONTO 2. A ata da reunião de 08/02/2022 foi aprovada por unanimidade.PONTO 3. A
servidora Regina, coordenadora da Biblioteca do Campus Zona Leste, em conjunto
com a professora Joana, contextualizaram o por quê da proposta do regimento e, após,
apresentaram a minuta do regimento interno da Comissão de Apoio à Biblioteca.
Solicitaram, também, a indicação de servidores e discentes para comporem a referida
Comissão. Professora Patrícia destacou a importância da aprovação do regimento e
composição da Comissão, justamente para dar mais transparência no processo de
aquisição de novos livros e das atividades diárias da Biblioteca. A discente Mariana
informou que a a aluna Vitória Sampaio será a representante na Comissão e que o
CAGEO ainda não tinha um nome definido para a representação suplente. A professora
Joana  esclareceu  que  a  representação  como  suplente  não  precisa  ser,
necessariamente, do CAGEO. A professora Giovanna em conjunto com o professor
Guilherme  assumirão  a  representação  pelo  Curso  de  Especialização  (professor
Guilherme como representante  titular  e  professora  Giovanna  como representante
suplente). Esclarecida as dúvidas e exposto a composição dos membros da Comissão, a
professora  Patrícia  encaminhou para  aprovação dos  membros  da  Congregação.  A
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composição da Comissão de Apoio à Biblioteca foi aprovada por unanimidade.PONTO
4: Após apresentação realizada pela coordenadora da Biblioteca, a servidora Regina, o
Regulamento foi  aprovado pelos membros presentes.PONTO 5: Contextualizada e
apresentada a proposta aos membros, pela professora Patrícia, a Direção informou que
está aguardando o retorno da Procuradoria da Unifesp para, após, ser encaminhada a
proposta para aprovação no Consu. Uma vez que o Regimento Interno do Instituto das
Cidades for aprovado pelo Consu, o Campus poderá criar as Câmaras de Extensão e
Pesquisa, a Câmara de Graduação e a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa. Além das
Câmaras supracitadas, deve ser pensado a própria Comissão de Curso. Neste sentido,
foi  proposto,  no  Regimento  Interno,  um planejamento  que  pudesse  contemplar  a
discussão sobre o uso dos espaços físicos, a construção e funcionamento do Regimento
das Câmaras e Extensão e Cultura, de Graduação e de Pós-Graduação e Pesquisa e a
própria Comissão do Curso de Geografia. Neste sentido, foi proposta três datas de
reuniões  (todas  as  terças-feiras,  no  formato  híbrido)  em  que  cada  uma  dessas
temáticas tivessem até dois docentes responsáveis para a realização de propostas.
Professor Ricardo destacou a importância da inclusão e institucionalização do NAE no
planejamento do Instituto das Cidades. Professora Giovanna destacou ser importante o
resgate da memória do planejamento realizado anterior à Pandemia. Também apontou,
sobre  a  utilização  dos  espaços  físicos,  a  importância  em  se  pensar  os  espaços
considerando todas as pessoas e as pessoas trans que transitam por todo o Campus.
Professor Tiaraju salientou que na reunião do dia 24/05/2022, a Comissão de Extensão
e Cultura trabalhará para tentar apresentar a minuta de regimento. As sugestões
expostas pelo professor Ricardo e pela professora Giovanna comporão a pauta da
reunião  do  dia  03/05/22.  Após  ampla  discussão  e  debate,  a  professora  Patrícia
encaminhou para aprovação da proposta de planejamento do Instituto das Cidades,
sendo aprovada pelos membros presentes.PONTO 6: Professor Egeu contextualizou
as etapas pela qual a proposta do auxílio permanente transitou durante as discussões
no GT e reuniões com a PRAE e a Pró Reitoria de Assuntos Estudantis. Considerando a
ausência do refeitório universitário no Campus Zona Leste e a ausência de previsão
em  que  este  será  consolidado,  buscou-se  alternativas  para  a  alimentação
considerando:  a  própria  ausência  do  restaurante  universitário  e  a  ausência  de
possibilidades de aquisição de alimentos, seja no campus (cantina, lanchonete) ou no
entorno. Destacou que as alternativas discutidas são provisórias e não de caráter
definitivo. Neste sentido, buscou-se três formas de remediar a situação: primeira,
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aquisição de equipamentos a serem compartilhados com os/as estudantes (microondas,
bebedouro, geladeira); segunda, possibilidade em disponibilizar, via edital, uma área
aberta  para  instalação  de  um quiosque ou  trailler.  Destacou que nesse  ponto,  a
Proplan está estudando a situação para viabilização; e terceira, a oferta de um auxílio
permanência, por edital, que substitua a ausência do restaurante universitário, porém
não se trata propriamente de um auxílio alimentação, pois não está substituindo um
auxílio  direto.  Para  a  criação  do  edital  foi  criado  um  GT,  que  contou  com  a
participação estudantil e o NAE do Campus Zona Leste. Destacou que o GT também se
reuniu com a PRAE, em que foi apontado critérios que deveriam ser revistos e outros a
serem incluídos no referido edital. O estudante Pedro destacou que a discussão do
formato do edital também partiu da luta do movimento estudantil, considerando a
morosidade da Pró Reitoria de Assuntos Estudantis frente a esta demanda. Professora
Patrícia complementou enfatizando os esforços da Direção do Campus, em conjunto
com o movimento estudantil, para a concretização do edital. Após ampla discussão e
debate, foi aprovada a proposta de edital referente ao auxílio permanência.PONTO 7:
Professor Tiaraju iniciou a exposição sobre o fluxo de recursos para curricularização
da extensão. Ponderou que na última semana, os/as coordenadores/as das Comissões e
Câmaras foram convocados para uma reunião de urgência pela Proec, pois a Pró
Reitoria possui recurso disponível para ser utilizado na curricularização da extensão.
Esse recurso é oriundo dos cursos de extensão que são pagos, em que uma parte deste
recurso é destinado para a Proec. Ainda, expos que há uma série de parâmetros que
precisam ser  cumpridos para a  utilização desse recurso.  Destacou que na última
semana, foi realizada uma reunião com as representantes da Comissão de Graduação e
de Extensão e Cultura do ICZL. Nesta reunião, foi estabelecido os critérios para a
redistribuição dos recursos, para a utilização de forma mais democrática. Mencionou
que a Proec solicitou às Comissões de Extensão e Câmaras de Extensão que abrissem
um  processo  seletivo  interno,  para  que  os  projetos  e  programas  que  fazem  a
curricularização da extensão enviassem esse projeto para cada uma das CAECS, em
que  estas  avaliariam quais  projetos  seriam contemplados  ou  não  com o  recurso
disponível. Frente a este cenário, de acordo com professor Tiaraju, duas questões
foram levantadas  de  imediato  pela  Comissão  de  Extensão  e  Cultura  do  ICZL:  a
primeira, corresponde ao montante destinado ao Campus Zona Leste que, embora
não se saiba a quantia destinada, a possibilidade desse recurso ser pequeno é real, o
que não possibilitaria  ações  mais  vultosas  por  parte  da Comissão de Extensão e
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Cultura  do  ICZL.  A  segunda  questão,  é  o  entendimento  da  Comissão  em  não
concordar  em  colocar  docentes  para  concorrer  entre  si  pelo  recurso  que  será
disponibilizado.  Ao  contrário,  o  objetivo  seria  o  de  buscar  contemplar  todos  os
docentes com o recurso a ser destinado. Isto posto, após realização de reunião na
última semana, foi definido pela Comissão de Extensão e Cultura do ICZL a aplicação
do recurso para realização dos trabalhos de campo, a tempos pleiteado. Esta última
proposta,  portanto,  foi  colocada  ao  colegiado  da  Congregação  para  os  devidos
encaminhamentos.  Não  havendo  manifestação  contrária,  a  proposta  em  voga  foi
aprovada por unanimidade.PONTO 8: Professora Patrícia contextualizou as ações que
norteiam o  pedido  da  modalidade  de  teletrabalho  na  Unifesp  e  no  Instituto  das
Cidades  do  Campus  Zona  Leste.  O  servidor  técnico  administrativo,  Éderson,
apresentou a proposta de projeto piloto de teletrabalho para a Secretaria Acadêmica
do Campus. Após a apresentação, a professora Joana ponderou a importância em
concentrar esse projeto, nesse momento, apenas na primeira fase e, após, avaliar a
extensão do plano piloto para uma eventual segunda fase. Após ampla discussão e
debate, definiu-se pela aprovação do projeto piloto de teletrabalho, em especial a sua
primeira fase, e na próxima reunião a apresentação de um relatório das demandas
realizadas a partir do retorno presencial das atividades acadêmicas e administrativas.
Neste  moldes,  o  projeto  piloto  de  teletrabalho  para  a  Secretaria  Acadêmica,
considerando seis meses iniciais de atividades, foi aprovado com uma abstenção. Nada
mais a ser discutido, a reunião foi encerrada pela professora Patrícia.  Nada mais
havendo a tratar, para constar, eu, Emerson Bellini Lefcadito de Souza, Técnico em
Assuntos Educacionais, momentaneamente secretariando as reuniões da Congregação
do ICZL, lavrei a presente ata que, após aprovada, será assinada por mim e pela Srª
Presidente. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL DO DIA 06 DE
SETEMBRO DE 2022.

Profa. Dra. Patricia Laczynski de Souza
Diretora do Instituto das Cidades

Presidente da Congregação do Instituto das Cidades do Campus Zona Leste (cong-iczl)

 
Emerson Bellini Lefcadito de Souza

Secretário da Congregação do Instituto das Cidades do Campus Zona Leste (cong-iczl)
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