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Apresentação 

 

Caros(as) docentes, estudantes e técnico-administrativos, 

Avaliamos que esse primeiro ano de nossa gestão nos permitiu tomar contato 

com o funcionamento global do campus, compreendendo sua diversidade, 

sendo possível reconhecer o potencial humano e de trabalho que temos entre 

nós. 

Temos a intenção de, neste documento, prestar contas do primeiro ano de 

gestão desta Direção Acadêmica (2013 ï 2017), que foi marcado por grandes 

desafios e conquistas importantes para a Unifesp e para o Campus Guarulhos. 

Obviamente, os resultados obtidos não se devem à ação exclusiva da Direção 

Acadêmica, houve o envolvimento de muitas pessoas do nosso campus 

(docentes, estudantes e técnicos), além do trabalho conjunto com a Reitoria, 

Diretoria Administrativa e o empenho das direções do campus que nos 

precederam. Portanto, não se pretende destacar aqui somente as ações 

empreendidas pela Direção, mas sim os ganhos obtidos pela EFLCH neste 

período, acadêmica e institucionalmente. 

Como conquistas, relevamos o início da obra do prédio principal da EFLCH no 

Pimentas e, para isso, foi importante a mudança para a unidade provisória que 

representou uma operação de grande complexidade. Sem o apoio e 

compreensão dos servidores (docentes e técnico-administrativos) e dos 

estudantes não teríamos mudado em apenas 15 dias, no mês de outubro de 

2013, período da passagem do 1º para o 2º semestre letivo do ano de 2013. 

Tal esforço permitiu economia aos cofres públicos, aceleração das obras e a 

manutenção do calendário acadêmico que ainda repõe o período de greve de 

2012. 

A unidade provisória foi inaugurada em 21/10/2013 e, desde então, as Direções 

acadêmica e administrativa trabalharam fortemente para realizar as adaptações 

necessárias, que hoje estão concluídas. Ao mesmo tempo, atuamos de forma 

propositiva para a consolidação do campus Guarulhos com a definição sobre a 

reforma dos edifícios existentes e com a prospecção de novos terrenos, 

sinalizando novas perspectivas para o futuro da nossa escola.  

Conforme proposta construída e debatida com a comunidade acadêmica 

quando nos apresentamos como candidatos à direção do campus, nossos 

objetivos na gestão centraram-se em três eixos estruturantes: i) na 

consolidação do campus; ii) no fortalecimento das relações institucionais e 

humanas; iii) na avaliação do projeto acadêmico.  

Consideramos que, neste primeiro ano, demos passos largos rumo ao primeiro 
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objetivo. Além da construção e da mudança para a unidade provisória, fizemos 

novas pactuações: a) com o processo para renovação do convênio com a 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, que viabilizará novos terrenos e 

intervenções urbanas no entorno do campus, visando sua consolidação e 

futura expansão da Unifesp no município; b) com o compromisso firmado com 

a Reitoria para a ampliação do quadro de servidores e dos recursos 

necessários para as obras e para a manutenção do campus. 

Nas relações institucionais e humanas, segundo eixo do plano de gestão, 

destaca-se o processo democrático de construção do Regimento Interno 

(documento que rege as ações do campus, até então inexistente). Após 

processo de consulta pública, quando diversas propostas dos três segmentos 

foram encaminhadas e várias delas incorporadas à minuta do documento, a 

Congregação da EFLCH aprovou o texto final, após três reuniões que tiveram 

como pauta exclusiva esse tema. 

Além disso, este primeiro ano na Direção Acadêmica possibilitou conhecermos 

melhor (por dentro) o cotidiano de trabalho dos servidores (docentes e tec.-

adm.) e prevemos ações efetivas de planejamento dos setores, com vistas ao 

funcionamento orgânico do campus, evitando fragmentações e isolamentos, 

buscando melhorar os fluxos dos processos administrativos e acadêmicos, com 

participação e envolvimento, reafirmando o efetivo compromisso público das 

pessoas que trabalham para o avanço constante do campus.  

Em meio aos desafios colocados e à intensidade do cotidiano da gestão, 

procucamos promover ações acadêmicas, tais como a organização da 

Calourada Unificada 2013 e 2014, a apresentação do subprojeto ao Edital do 

CT-Infra/Finep, a valorização das ações de extensão e dos eventos, além das 

parcerias com outras instituições educacionais e culturais. Contudo, temos 

ainda pela frente o desafio de avaliar, junto com a comunidade da EFLCH, o 

seu projeto acadêmico ï na relação com os departamentos e os cursos ï 

buscando identificar as fragilidades e as potencialidades de cada curso, 

programa, projeto ou ação acadêmica, visando fortalecer a produção e a 

difusão do conhecimento científico no nosso campus. 

Como parte deste processo, temos ainda o desafio de identificar internamente 

o que une a comunidade acadêmica da EFLCH ï o envolvimento de cada um e 

de todos com o projeto coletivo do campus ï sem, com isso, camuflar as 

diferenças e as divergências, respeitando os pontos de vista e os 

posicionamentos, por meio de procedimentos democráticos e de relações de 

confiança recíprocas. Enquanto cada segmento do campus ficar restrito às 

suas próprias convicções, sem interlocuções e disponibilidades para avanços 

coletivos, corremos o risco de perder a dimensão histórica e a oportunidade de 

construirmos uma EFLCH que represente os anseios daqueles que aqui 
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estudam e trabalham e da sociedade a qual servimos.  

Externamente (na Unifesp e fora dela), continuaremos a pleitear as condições 

necessárias para o funcionamento com qualidade do nosso campus de 

Humanidades, relevando sua importância educacional, social, econômica e 

cultural, necessária à sociedade atual. 

Nos próximos anos, colheremos o fruto do trabalho realizado até o momento. A 

capacidade de mostrarmos pertencimento ao campus, o grau de envolvimento 

e de implicação dos estudantes e dos servidores com as ações coletivas, serão 

da maior importância para a consolidação do campo das Humanidades na 

região, no país e do campus Guarulhos, no âmbito de uma universidade plena, 

que a Unifesp pretende se transformar. 

Este documento está organizado em cinco partes. Iniciamos identificando os 

nós que procuramos desatar nesse primeiro período de gestão, seguido das 

novas pactuações para a consolidação do campus, da forma de gestão 

democrática, das ações acadêmicas desenvolvidas e, por fim, concluímos este 

relatório com a apresentação dos próximos passos que visualizamos para 

efetivar tais ações, convidando cada docente, estudante e técnico(a) 

administrativo a enfrentar conosco os próximos desafios rumo à construção da 

EFLCH que queremos. 

 

    

 

 

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez 

Diretor acadêmico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª. Drª. Marineide de Oliveira Gomes 

Vice-diretora acadêmica 
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1)  ñDesatando n·sò: os passos dados em direção ao fortalecimento 

institucional e à consolidação do Campus Guarulhos 

Desde sua criação, o campus Guarulhos conviveu com gargalos de 

infraestrutura e fragilidades institucionais que se, por um lado, são comuns às 

novas unidades universitárias, por outro, revelaram-se mais duradouros e 

profundos para nós. Portanto, era preciso desatar os nós que mantinham a 

EFLCH em um cenário de indefinições e incertezas. O processo de construção 

do novo prédio nos Pimentas e a mudança para a unidade provisória no centro 

de Guarulhos, o processo que levou à aprovação do Regimento Interno do 

campus e a renovação do convênio com a Prefeitura Municipal de Guarulhos 

representaram estes nós, que juntos estamos - paulatina e coletivamente - 

desatando. 

 

¶ A construção do novo prédio acadêmico Pimentas e a mudança das 

instalações do campus para a unidade provisória no centro de 

Guarulhos: 

 
Foto da Obra do Novo Prédio Acadêmico - Maio/2014 

 
Quando assumimos a direção acadêmica em abril de 2013, não havia 

definição sobre a construção do novo prédio acadêmico. Mesmo com o 

contrato assinado, ainda existia forte pressão para que a obra não 

saísse do papel. Prova disso, foram os vários questionamentos do 

Ministério Público, baseado em denúncias, que tivemos que responder 

para defender a construção do novo prédio. Felizmente, nenhuma 

destas denúncias foi considerada procedente.  
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A incompatibilidade de convivência das atividades acadêmicas com a 

construção do novo prédio estava colocada nas pautas de greve dos 

movimentos de docentes e dos estudantes, portanto, a necessidade da 

mudança das instalações do campus durante o período de construção 

era premente, bem como o desafio de fazer uma mudança deste porte o 

quanto antes, já que o andamento da obra dependia da desocupação do 

campus. 

Contudo, o colégio que hoje nos abriga tinha acabado de ser indicado 

como local provisório das atividades acadêmicas, sendo necessário 

preparar a mudança, com o envolvimento de todos(as), em um ano 

bastante intenso com um calendário que previa a realização de três 

semestres letivos em apenas um ano (civil), tarefa que exigiu dedicação 

quase integral da direção do campus neste período. 

Mesmo com muitas dificuldades iniciais, consideramos que o processo 

de mudança foi bem sucedido (desde o levantamento das demandas por 

espaço físico pelos setores, segmentos e apoio da Reitoria, em especial, 

da Proplan e o intenso trabalho dos técnico-administrativos envolvidos e 

da Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura Acessibilidade e Inclusão 

ï CEFIAI), com idas e vindas dos desenhos das plantas de adaptação 

do local.  

Este esforço coletivo permitiu o cumprimento integral do cronograma das 

aulas. Os serviços principais: biblioteca, informática, transporte e 

restaurante universitário não sofreram descontinuidade, enquanto que 

as adaptações foram sendo paralelamente realizadas. Com a conclusão 

das instalações na biblioteca e do reforço nas instalações elétricas do 1º 

andar do prédio, o plano de utilização da unidade provisória está 

concluído, após pouco mais de seis meses da mudança. 

Reconhecemos que tivemos problemas sérios no início, devido ao 

processo de adaptação das instalações (de um prédio antigo e alugado) 

e da insuficiência de abastecimento de água no município, os quais 

foram resolvidos. Da mesma forma, temos consciência de que os ruídos 

provenientes das ruas próximas por vezes abalam o ambiente 

acadêmico, situação de difícil solução. 

Mais uma vez, queremos agradecer a dedicação e empenho de todos os 

envolvidos, em especial, dos servidores técnicos e dos funcionários das 

equipes de manutenção e de limpeza (empresas terceirizadas e da 

Proguaru). ñTodo esforço pela construçãoò era o lema que marcou este 

primeiro desafio. Faz bem também evocar Fernando Pessoa: ñValeu a 

pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequenaò.  
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¶ Os debates e a elaboração do Regimento Interno do campus: 

Na proposta que apresentamos à comunidade acadêmica, destacamos a 

importância da elaboração do Regimento Interno da EFLCH, indicando a 

necessidade de envolver toda a comunidade acadêmica neste debate e 

de instituir uma prática de consultas à comunidade acadêmica, sempre 

que o assunto exigir maior reflexão e análise. 

Ao assumirmos, já estava instituída a Comissão de Regimento Interno, 

porém ainda não havia sido realizada nenhuma reunião. Assim como 

fizemos com todas as comissões, solicitamos na primeira reunião da 

Congregação desta gestão a recomposição desta Comissão e a 

aprovação de um Plano de Trabalho na Congregação do campus para 

que fosse apresentada uma proposta inicial para o debate com a 

comunidade acadêmica. 

A primeira versão foi disponibilizada por meio de Consulta Pública por 

mais de três meses, recebendo diversas contribuições dos membros da 

comunidade acadêmica, individualmente ou de entidades colegiadas. 

Tais contribuições foram apreciadas pela Comissão de Regimento 

Interno e muitas foram incorporadas ao texto. Outras não foram aceitas, 

mas vale ressaltar que isso ocorreu independentemente da origem das 

propostas (houve casos de sugestões individuais de estudantes que 

foram aceitas, assim como sugestões propostas por parte de professor 

titular ou da própria direção que foram rejeitadas e vice-versa). 

No retorno à Congregação do campus, o texto foi apreciado em três 

reuniões consecutivas com pauta exclusiva, sendo possível o debate e a 

deliberação dos destaques apresentados. O documento final foi remetido 

à Procuradoria Regional Federal da Unifesp e obteve parecer favorável. 

Finalmente, o Regimento Interno do campus foi aprovado na reunião do 

Conselho Universitário (Consu) do mês de maio/2014. 

Temos a convicção de que a experiência de construção do Regimento 

Interno do campus revelou-se positiva, democrática e estimulou a 

participação da comunidade acadêmica. Pretendemos repetir esta 

iniciativa por ocasião das prévias do próximo Congresso da Unifesp, que 

será realizado em novembro deste ano (3, 4 e 5/11), consolidando a 

prática de consultas diretas à comunidade acadêmica, sempre que o 

assunto exigir maior reflexão e análise. 
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o A renovação do convênio com a Prefeitura Municipal de Guarulhos: 

O convênio (Termo de Cooperação) entre a Unifesp e o município de 

Guarulhos, que prevê as obrigações e contrapartidas de cada parte, 

assinado no final de 2006, quando da implantação do campus, tinha 

duração de cinco anos, ou seja, venceu em 2011. 

 

 
Foto de uma das reuniões com a Prefeitura Municipal de Guarulhos, realizada em 

30/04/2013, representada pelos secretários de Educação, Prof. Moacir Souza, e de 
Desenvolvimento Urbano, Sr. Benedito Silva (atual secretário de Governo). 

 

 
Desde o início desta gestão, realizamos as ações necessárias junto à 

Prefeitura Municipal de Guarulhos, visando a renovação do convênio e, 

junto com ele, a promoção de ações conjuntas para a efetiva 

consolidação da Unifesp em Guarulhos. 

Após algumas reuniões e dificuldades iniciais, buscamos alternativas e 

interlocução direta junto ao governo municipal, permitindo chegarmos à 

Minuta do Novo Termo de Cooperação, que foi apresentada à 

Congregação e aprovada na reunião ordinária do Mês de Maio. 

Atualmente, a Minuta já tramita oficialmente nas Procuradorias Jurídicas 

das duas instituições, com prazo de 60 dias para sua assinatura. 

O Novo Termo de Cooperação inclui um Plano de Trabalho que prevê a 

doação de um terreno municipal de 4 mil m², a Declaração de Utilidade 

Pública de outros três terrenos; a urbanização da Estrada do Caminho 

Velho, com a construção de um boulevard e de um projeto que integre o 

campus ao bairro e, por fim, gestões conjuntas para a melhoria do 

acesso ao campus e da mobilidade urbana na região. 
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2) As novas pactuações para a consolidação do campus: 

Após um diagnóstico inicial, resolvemos produzir um documento 

intitulado ñGuarulhos Pede Socorroò e envi§-lo à Reitoria da Unifesp, 

também recém-empossada. Tal decisão refletiu o entendimento desta 

Direção de que uma gestão democrática e transparente exige que os 

problemas existentes devam ser expostos, para que sejam conhecidos pela 

comunidade acadêmica e reconhecidos como reivindicações justas pelas 

instâncias superiores. 

A atuação em parceria com a Reitoria resultou em uma importante 

repactuação em relação ao quadro de servidores técnico-administrativos e 

no compromisso com o preenchimento das vagas restantes para completar 

o quadro docente. Além disso, o campus Guarulhos teve forte incremento 

na participação dos recursos orçamentários distribuídos entre os campi da 

Unifesp, sendo ainda necessário garantir ampliação do quadro de 

servidores (técnico-administrativos e docentes) e de recursos financeiros. 

 

¶ Ampliação do quadro de servidores: 

 

Gráfico 1 ï Evolução do Quadro de Servidores (docente e técnico) 

 

 

O quadro de servidores técnicos, em abril de 2013, quando iniciamos 

a gestão, era composto por 59 servidores. Atualmente, este número 

aumentou para 68, o qual poderia ser maior, caso não tivéssemos a 
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saída de três servidores, após a aprovação em outros concursos 

públicos, vagas que serão preenchidas novamente após a homologação 

de concurso público em andamento pela Unifesp. 

Temos o compromisso da reitoria1 de atingir a meta de 90 (noventa) 

técnicos administrativos em educação, após o término do mesmo 

concurso, sendo: 

ü 11 vagas de nível médio (8 assistentes administrativo, 2 auxiliares 

de administração e 1 técnico em Libras) 

ü 11 vagas de nível superior (02 vagas de Administrador, Analista 

de TI; Arquiteto; Assistente Social; Engenheiro/Civil; Pedagogo; 

Psicólogo e 03 vagas para secretária executiva) 

Em relação ao quadro docente, houve novo compromisso específico da 

Reitoria com o Departamento de Letras, pleiteado conjuntamente pela 

Direção Acadêmica, visando completar o quadro docente já pactuado, 

cujas vagas ainda não tinham sido liberadas. Foram oito novas vagas, 

todas elas com os concursos já realizados. As vagas advindas de 

exonerações de docentes também estão sendo repostas, por meio de 

novos concursos públicos. 

Outro aspecto importante é a contratação de dois docentes para a 

disciplina de Libras (Língua Brasileira de Sinais), obrigatória nos cursos 

de Licenciatura e que estavam sendo ofertadas por professores 

substitutos. Após a realização deste concurso, os novos docentes 

aguardam nomeação. 

Com isso, o quadro docente atual da EFLCH estará completo após a 

nomeação dos concursos realizados este ano, totalizando 241 docentes.  

 

¶ Mais recursos financeiros 

A distribuição de recursos entre as universidades federais é baseada na 

Matriz Andifes2, a partir de um cálculo de valor anual por aluno-

equivalente, que considera o tipo de curso, o turno, entre outras 

variáveis. 

Já o repasse dos recursos recebidos pela Unifesp para os campi não 

segue esta regra. É preciso avançar neste debate para introduzir formas 

mais participativas de decisão sobre orçamento, visando introduzir 

                                                           
1
 http://humanas.unifesp.br/home/images/administrativo/20130605-Oficio-Guarulhos.pdf  

2
 http://www.planejamento.unifesp.br/informes-coordenadoria-de-orcamento  

http://humanas.unifesp.br/home/images/administrativo/20130605-Oficio-Guarulhos.pdf
http://www.planejamento.unifesp.br/informes-coordenadoria-de-orcamento
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critérios permanentes de repartição que deixem de ter como parâmetro 

quase exclusivo o volume de gastos realizados no ano anterior.  

Apesar das dificuldades e da distância do orçamento ideal, sem dúvida, 

houve aumento de recursos destinados ao campus Guarulhos em 2013 

e 2014, em relação aos recursos disponibilizados inicialmente e também 

ao resultado final, após o envio e aprovação dos Planos de Trabalho 

pelo Ministério da Educação, conforme mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 2 ï Evolução dos Recursos Correntes, administrados pela 

Direção do Campus 

 
Obs.: Para 2014, o rateio entre os campi já foi deliberado, mas apenas 50% foi liberado 
e descentralizado ao campus. A previsão de gasto total baseia-se na proposta 
orçamentária elaborada pela Direção do Campus e aprovada na Congregação (em 
julho 2013). A necessidade de recursos adicionais, via Planos de Trabalho, é a 
diferença deste dois valores. Fonte: SIAFI/ Div. Controladoria 

 

Os dados mostram o forte aumento da participação do campus 

Guarulhos no rateio inicial (de R$ 833 mil em 2012 para R$ 6,3 milhões 

em 2014). Contudo, a necessidade de recursos adicionais não diminuiu, 

devido do aumento concomitante dos gastos correntes, especialmente 

por conta do aluguel da unidade provisória e do serviço de transporte. 

Também, é importante destacar o aumento dos gastos com capital (ex.: 

obras e/ou equipamentos) que passaram de R$ 776,4 mil em 2012, para 

R$ 5,8 milhões em 2013 e com previsão de R$ 35 milhões para 2014, 

em virtude das obras do novo prédio acadêmico no bairro dos Pimentas. 
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3) Uma forma de fazer a gestão democrática no campus: 

Nosso compromisso em construir uma gestão democrática 

compartilhada que estimulasse a participação dos três segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica tem como fundamento a transparência 

na condução dos processos com os setores e segmentos, o diálogo 

permanente, a circulação das informações e a democratização das 

decisões.  

Para a consecução das atividades-fim (ensino, pesquisa e extensão), 

incentivamos o espírito de convivência acadêmica e o sentimento de 

pertencimento à EFLCH, atuando prioritariamente na valorização da 

Congregação do campus, na recomposição das Comissões Permanentes e 

nos Grupos de Trabalho, na realização de reuniões periódicas com os 

Chefes de Departamento e representantes de técnicos e discentes, no 

envolvimento coletivo do processo orçamentário (com os diferentes setores, 

de forma ascendente, com aprovação do Orçamento da EFLCH pela 

Congregação do campus e ampla divulgação do Balanço de Execução 

Orçamentária), nas consultas à comunidade acadêmica e na realização de 

Audiências Públicas. 

Na direção acadêmica, adotamos uma postura permanentemente 

disposta ao di§logo e trabalhamos neste per²odo de ñportas abertasò, 

literalmente, mesmo nos momentos mais críticos, buscando sempre 

apresentar alternativas e não impor procedimentos e posições.  

Investiremos cada vez mais nesse modo de fazer uma gestão 

democrática (que não tem receita a ser seguida) e que é continuamente 

construída e tecida coletivamente, sem contudo deixar de cumprir nosso 

papel de educadores e, dessa forma, tratar os excessos, apurar 

responsabilidades e demonstrar que práticas violentas, desrespeitosas e 

desonestas não serão aceitas e em nada contribuem para a qualidade das 

relações humanas ï historicamente desgastas ï no nosso campus. 

 Acreditamos que tais posturas prejudicam o avanço na resolução dos 

problemas que ainda enfrentamos no campus e desvalorizam o debate 

acadêmico e democrático na universidade, que consideramos como as 

bases para a existência de um ambiente acadêmico, com pluralidade de 

pontos de vista e respeito às manifestações individuais e coletivas.  

Da mesma forma, firmamos o compromisso com a transparência na 

condução dos processos acadêmicos e administrativos, a circulação das 

informações e a democratização das decisões. 
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¶ A transparência, a comunicação e o diálogo com a comunidade 

acadêmica como ferramentas de exercício democrático: 

Realizamos consultas à comunidade acadêmica como parte do processo 

de construção do Regimento Interno e também desenvolvemos uma 

pesquisa sobre transporte, para identificar a demanda e novos trajetos 

diante da mudança para a unidade provisória. 

Também promovemos três Audiências Públicas, sendo duas delas em 

parceria com a reitoria. Paralelamente, criamos canais de diálogo, com 

as chefias dos departamentos acadêmicos e representações dos 

servidores técnico-administrativos e dos discentes, como forma de 

elaboração conjunta das pautas das reuniões da Congregação do 

campus. 

Este Balanço do primeiro ano de gestão também será amplamente 

divulgado, conforme previsto no programa apresentado e no Regimento 

Interno do campus. 

 

 
Cartaz da 1ª Audiência Pública 

 

 

¶ Valorização da Congregação do campus e recomposição das 

Comissões Permanentes 

Avaliamos como positiva a relação que construímos com a Congregação 

do campus, instância decisória e pela qual todos os temas foram 

devidamente encaminhados, debatidos e deliberados. A preparação dos 

pontos de pauta, com as informações enviadas com antecedência aos 
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Conselheiros fortalece, ao nosso ver, o debate e subsidia os 

representantes na tomada de decisões. 

Dentre os primeiros atos da gestão, recompomos todas as Comissões 

Permanentes, anteriormente criadas. Como prática, as novas 

Comissões criadas nesta gestão tiveram composição paritária, por 

entendermos que os diferentes segmentos da universidade necessitam 

se fazer representar de forma igualitária. 

 

¶ Transparência na definição do Processo Orçamentário do campus: 

O Orçamento do campus foi aprovado em reunião ordinária da 

Congregação, após subsidiar e acompanhar os trabalhos da Comissão 

de Orçamento. Por iniciativa da Direção, demos ampla divulgação ao 

Balanço de Execução Orçamentária de 2013, discriminando os gastos 

por itens e por fornecedores dos principais serviços contratados, 

disponível no site do campus3.  

Solicitamos também aos departamentos a previsão de eventos no ano, 

de modo a monitorar os gastos nesse item com planejamento e 

transparência.  

A ação de acompanhamento do orçamento e da sua execução, do 

nosso ponto de vista, mesmo que trabalhosa para os que nela se 

envolvem, é necessária como primeiro passo para a apropriação, pela 

comunidade acadêmica, do custo-qualidade da educação universitária, 

bem como vai se tornando visível a importância do estabelecimento de 

prioridades na universidade pública, tendo em vista o projeto do campus.  

 

 

4) As ações acadêmicas 

Em meio às mudanças e diante dos desafios institucionais enfrentados, 

de fato, não houve tempo para tratar ï com a dedicação, profundidade e 

atenção merecidas ï dos assuntos estratégicos de natureza acadêmica, 

como a avaliação do Projeto Acadêmico do campus, que necessita ser, 

retomado, debatido, apropriado por todos e ajustado às necessidades 

institucionais, sociais e ao perfil discente e docente da EFLCH. 

                                                           
3
 http://humanas.unifesp.br/home/index.php/noticias-eflch/1282-transparencia-execucao-

orcamentaria-2013  

http://humanas.unifesp.br/home/index.php/noticias-eflch/1282-transparencia-execucao-orcamentaria-2013
http://humanas.unifesp.br/home/index.php/noticias-eflch/1282-transparencia-execucao-orcamentaria-2013
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Reconhecer isso não significa menosprezar a qualidade do ensino, da 

pesquisa e das atividades de extensão oferecidas neste período na 

EFLCH e nem diminui a importância das ações pontuais promovidas ou 

que envolveram diretamente a Direção Acadêmica neste curto e intenso 

período de início de gestão no campus.  

 

¶ Graduação 

Foi possível promover uma melhor integração dos estudantes 

ingressantes (calouros) no campus com a organização da Semana da 

Calourada (2013 e 2014), que contou com programação construída 

conjuntamente com uma Comissão de Alunos e o NAE, composta por 

atividades acadêmicas (Aulas Magnas e Conferência Inaugural do ano 

letivo, esta última organizada pela Direção Acadêmica) e por eventos 

socioculturais e esportivos. A última edição da Calourada é um caso 

exemplar de como é possível atuarmos juntos e da contribuição desta 

iniciativa para a melhoria das relações humanas no campus. 

A Direção Acadêmica acompanhou todas as visitas do Ministério da 

Educação, recepcionando as Comissões de Avaliação in loco, 

fornecendo as informações solicitadas, em parceria com as 

coordenações dos cursos avaliados e apoio dos chefes de 

departamentos. Também buscamos valorizar as cerimônias de Colação 

de Grau, acompanhando as Comissões de Formatura, composta por 

estudantes, como forma de prestigiar o formando e de celebrar a 

conquista de encerramento de um ciclo formativo com seus familiares, 

amigos e com os servidores (docentes e técnicos administrativos) que 

atuaram nesse processo. 

 

 
Foto da Colação de Grau Ordinária, em 08/05/2014 
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O número de estudantes-formandos foi de 280 e 394, respectivamente, 

em 2012 e 2013. Hoje, somos o maior campus da Unifesp também em 

número de alunos formados. 

Apesar da tendência crescente, consideramos estes números ainda 

pequenos, quando comparado ao número de estudantes que ingressam 

no campus, o que nos leva a refletir acerca da importância de estudos e 

pesquisas que considerem as causas da evasão escolar e os fatores 

que nela interferem. Em agosto deste ano, serão apresentados os dados 

da pesquisa sobre os determinantes da evasão no campus, que está em 

fase de conclusão, sob coordenação do Prof. Dr. Daniel Vazquez.   

A adequação dos Projetos Pedagógicos dos cursos, os prazos para 

integralização curricular, o perfil dos estudantes da EFLCH, as políticas 

de permanência estudantil, entre outros fatores, podem nos ajudar a 

olhar a multiplicidade de elementos que concorrem para o desempenho, 

o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes. 

 

¶ Pós-graduação e Pesquisa 

Na pós-graduação, tivemos 105 defesas de dissertação de mestrado 

desde 2012. Celebramos neste período a criação de três novos 

Programas de Pós Graduação em nível de Mestrado (de Educação, de 

História da Arte e de Letras) e de dois em nível de Doutorado (de 

Educação e Saúde na Infância e Adolescência e de Filosofia). 

Na produção científica, a Unifesp já aparece em 1º lugar na área de 

Ciências Sociais e Humanidades, com maior citação média por trabalho 

(2,60) e a maior participação entre os 10% de estudos mais citados 

(6,9%), conforme quadro abaixo, divulgado pela Fapesp. 

Buscamos atuar no sentido de haver maior integração entre os níveis de 

graduação e de pós-graduação, ao melhorar, no que compete à Direção 

Acadêmica, a estrutura disponível para a realização das pesquisas, do 

trabalho das Bancas Examinadoras e dos eventos ligados à pós-

graduação. Para tanto, instalamos as Salas Multiuso e, mais 

recentemente, uma sala para as Bancas Examinadoras e uma sala de 

Videoconferência. 
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Quadro 01 ï Porcentagem de trabalhos científicos publicados entre 
os 10% mais citados 

 
Fonte: Revista Fapesp, n. 207, abril/2013, p. 9 

 

Por fim, destacamos a elaboração do subprojeto do ñCentro de Pesquisa 

dos Programas de Pós-gradua«o do Campus Guarulhosò, submetido à 

Pró-Reitoria de Pós-graduação e Pesquisa, para concorrer ao Edital do 

CT- Infra 2014 / Finep. O projeto prevê a construção de um novo edifício 

anexo destinado aos equipamentos de uso comum aos sete Programas 

de Pós-graduação. Trata-se de uma proposta única, de caráter 

institucional, que envolveu todos os Programas atuais de Pós-

Graduação da Unifesp e a Câmara de Pós-graduação e Pesquisa. 

 

¶ Extensão 

Em conjunto com a Câmara Técnica de Extensão, propomos uma nova 

rotina de suporte à realização de eventos no nosso campus, a partir da 

criação do Setor de Apoio aos Eventos, oferecendo aos proponentes 

das atividades de extensão: a) Atendimento único e centralizado ao 

proponente; b) Divulgação e criação de uma identidade visual, com 

publica«o no site e do Boletim ñUnifesp Aconteceò; c) Emiss«o de 

certificados somente para os eventos e cursos cadastrados no SIEX. 

 

 
Cabealho da publica«o semanal ñAcontece Unifespò, inciativa para melhorar a 
divulgação dos eventos promovidos pela EFLCH 
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Por iniciativa da Direção Acadêmica, firmamos duas importantes 

parcerias: a) com a Biblioteca Mário de Andrade para a realização de 

uma Feira do Livro e; b) em nível institucional, fizemos gestões (no que 

coube à Direção Acadêmica) para que fossem firmados convênios entre 

a Unifesp e o Ministério da Cultura (Programa Mais Cultura) e ainda com 

a Companhia Editora Nacional (processo em curso na reitoria). 

 

5) Próximos Passos 

Se, no primeiro ano da gestão acadêmica, houve um esforço de pactuação 

externa (com reitoria e Prefeitura Municipal de Guarulhos) ï que daremos 

continuidade com vistas a garantir melhores condições para o funcionamento 

do campus ï neste segundo ano, pretendemos que a prioridade seja a 

pactuação interna, o fortalecimento da participação do campus nas decisões 

institucionais, a ampliação dos serviços e a visibilidade do trabalho produzido e, 

sobretudo, a preparação do regresso à unidade dos Pimentas e o processo de 

avaliação do projeto acadêmico do campus, com o intuito de reafirmar a 

qualidade e a unidade da EFLCH, visando sua consolidação e futura expansão. 

 

¶ O regresso à unidade dos Pimentas e o planejamento do futuro da 

EFLCH 

Paralelamente à construção do novo edifício acadêmico, julgamos 

importante promover um processo de debates e de definições internas 

sobre a ocupação do espaço físico com a alteração do uso do 3º andar do 

novo prédio e a reforma do prédio do Arco (onde funcionavam as salas de 

aula e o setor acadêmico), assim como o espaço de convivência estudantil 

(CAzão e o antigo setor administrativo) ï aprovados pela Congregação. 

No prédio do Arco, funcionarão no andar superior as salas de professores 

(com 3 ou 4 professores por sala) e no andar térreo as instalações dos 

setores acadêmico e administrativo. Por sua vez, o novo prédio será 

destinado prioritariamente para as salas de aula e equipamentos didáticos 

(laboratórios de informática e Biblioteca).  

Pretendemos que as definições sobre a ocupação de todos os espaços 

físicos disponíveis e que forem adquiridos pelo campus sigam o mesmo 

procedimento que resultou nas atuais instalações na unidade provisória, em 

que todos os setores e segmentos foram chamados a apresentar suas 

demandas e justificá-las.  
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Figura 1: Plantas de um dos pavimentos do novo edifício e do 2º andar 

do prédio principal atual (arco). 

 

 

Será igualmente importante preparar nosso retorno - considerando as novas 

configurações do bairro, a continuidade da parceria com o Centro 

Educacional Unificado (CEU) Pimentas - de modo a que a Unifesp 

reconstrua os laços sociais e comunitários, antes existentes, e os ampliem, 

de forma articulada entre os saberes científicos, culturais e populares.  

A ampliação dos cursos e das atividades atualmente existentes também 

fará parte desse cenário e de projetar a EFLCH para além dos seus muros, 

na tentativa de superar dicotomias e afirmar a vontade coletiva da EFLCH 

com seu campus de Humanidades.  

 

¶ Avaliação do Projeto Acadêmico do campus 

Diferente do controle e da conformidade, a avaliação que propomos busca 

primordialmente a produção de sentidos por parte da comunidade 

acadêmica, por meio da avaliação do Projeto Acadêmico do campus em 

relação aos Projetos Pedagógicos dos cursos, as necessidades 

apresentadas pelos estudantes e o campo profissional das diferentes 

profissões dos egressos, entre outros aspectos. O estímulo ao debate 

nessa direção faz-se necessário e urgente.  
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No nível da Graduação, propomos que isso ocorra, em consonância com 

as diretrizes da Pró-Reitoria de Graduação, visando identificar as 

especificidades dos cursos de Bacharelado e de Licenciatura e as normas 

legais vigentes atualmente. No nível da Pós-Graduação e da Pesquisa faz-

se igualmente relevante a avaliação, dando maior visibilidade e incentivo à 

dinâmica e interlocução dos/entre os Grupos de Estudos e Pesquisas, a 

produção de conhecimento em rede, e da mesma forma, avaliar as 

atividades de Extensão no campus. Estimularemos a produção de dados, 

no que se refere ao Projeto Acadêmico do campus, com o intuito de 

fundamentar as reflexões e análises por parte da comunidade acadêmica. 

 

¶ Repactuação das relações de trabalho ï associada à reorganização 

dos setores acadêmico e administrativo  

Iniciamos um processo de orientação para a formulação de Planos de 

Trabalhos de cada setor acadêmico e administrativo do campus, no qual 

consta a missão, objetivos, principais rotinas e relatórios. Ao mesmo 

tempo, pretendemos mapear as demandas de Formação Permanente dos 

servidores técnico-administrativos e favorecer a criação de um Banco de 

Talentos, a partir de pesquisa orientada para estas finalidades. 

 

 

¶ Continuar a apresentar as demandas de infraestrutura e recursos 

financeiros do campus à Reitoria e ao Ministério da Educação 

O campus Guarulhos ainda encontra-se deficitário, se comparado aos 

demais campi da Unifesp e a outras universidades federais que compõem o 

REUNI, o que justifica continuarmos a apresentar as demandas do campus 

por infraestrutura e necessidades financeiras, visando criar as condições de 

efetiva qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, de forma 

indissociável, como forma efetiva de consolidação do campus. 

 
 

¶ Fortalecimento da participação do campus nas decisões institucionais 

Prevemos a continuidade de participação do campus nos Conselhos 

Centrais e, em especial, no fomento aos debates internos para a revisão do 

Plano de Desenvolvimento Institucional, do PD Infra (Plano de 

Desenvolvimento de Infraestrutura), no processo orçamentário (da Unifesp 

e dos campi - com maior autonomia) e no I Congresso da Unifesp, a 

realizar-se em novembro deste ano. 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Intencionamos com esse primeiro relatório da gestão acadêmica na 

EFLCH apresentar o que foi possível realizar neste período e os desafios 

que se colocam para a comunidade acadêmica, individual e 

coletivamente. Desatados os primeiros nós, visualizamos um período 

próximo de planejamento e de organização interna para a efetiva 

consolidação do nosso campus.  

Aperfeiçoar as formas de fazer uma gestão democrática e responsável é 

nossa perspectiva e para isso acolheremos, com muita disponibilidade, 

as reflexões e críticas propositivas da parte dos diferentes segmentos e 

setores, ao que antecipadamente agradecemos. 
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Diretor acadêmico 
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