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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - CAMPUS GUARULHOS - 1 

ESCOLA E FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE 2 

FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 10 DE FEVEREIRO DE 2022. Aos dez dias 3 

do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no sistema virtual de conferência, via Rede Nacional 4 

de Ensino e Pesquisa - RNP, link de acesso: https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/da-guarulhos, 5 

foi iniciada a reunião ordinária da Congregação - Campus Guarulhos - Escola de Filosofia, Letras e 6 

Ciências Humanas da UNIFESP, sob a presidência do Prof. Dr. Bruno Konder Comparato. 7 

Estiveram presentes os membros: Sr. Adriano Kasiorowski de Araujo (Coordenador do Núcleo 8 

de Apoio Ao Estudante), Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Chefe do Departamento de Ciências 9 

Sociais), Profa. Dra. Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de História da Arte), 10 

Sra. Andreza Felix de Avelois (Técnica Administrativa em Educação), Prof. Dr. Bruno Konder 11 

Comparato (Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos), Sr. Caio Batista da Silva (Coordenador da 12 

Biblioteca), Sra. Carmelita Maria do Espirito Santo (Técnica Administrativa em Educação), Sr. 13 

Diogo Romão do Nascimento (Estudante de Graduação), Prof. Dr. Dirceu Marchini Neto (Professor 14 

Adjunto), Sra. Eliane Lino dos Santos (Técnica Administrativa em Educação), Prof. Dr. Fabio 15 

Franzini (Professor Associado), Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira (Coordenador da Câmara 16 

de Graduação), Profa. Dra. Gabriela Nunes Ferreira (Professora Associada), Profa. Dra. Graciela 17 

Alicia Foglia (Chefe do Departamento de Letras), Prof. Dr. Iuri Cavlak (Chefe do Departamento de 18 

História), Sr. Ivan Ferreira de Sales Lopes (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. 19 

Jacira de Freitas (Chefe do Departamento de Filosofia), Sra. Janete Cristina Melo Marques 20 

(Diretora Administrativa Campus Guarulhos), Sr. Junivon Januario Ferreira (Técnico 21 

Administrativo em Educação), Profa. Dra. Marcia Aparecida Jacomini (Vice-chefe do 22 

Departamento de Educação), Profa. Dra. Marcia Gomes Fernandes (Professora Adjunta), Sr. 23 

Marcos Kochleitner (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Marian Ávila de Lima e 24 

Dias (Chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. Rodnei Antonio do Nascimento (Professor 25 

Associado), Profa. Dra. Sandra Regina Leite de Campos (Vice-diretora Acadêmica do Campus 26 

Guarulhos), Sra. Sarah Soares Morais (Estudante de Graduação), Sra. Sheila Marques Feitosa 27 

(Técnica Administrativa em Educação), Sra. Talita Souza Delfino (Estudante de 28 

Graduação). Justificaram ausência e não foram substituídos: Profa. Dra. Carolin Overhoff 29 

Ferreira (Coordenadora da Câmara de Extensão), Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas (Coordenador 30 

Câmara de Pós-graduação). Não justificaram ausência: Sra. Beatriz Zeballos (Estudante de 31 

Graduação), Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Professor Associado), Profa. Dra. Fabiana 32 

Schleumer (Professora Adjunta), Sr. Louis Joseph Jules Claude Neto (Estudante de Graduação), 33 

Profa. Dra. Marina Pereira de Almeida Mello (Professora Adjunta). Participaram da reunião 34 

como convidados: Sr(a). Andreia Costa Torres da Mota, Sr(a). Cicero Ivan Batista, Sr(a). Leandro 35 

Fincatti Prates, Sr(a). Profa. Dra. Celia Maria Benedicto Giglio, Sr(a). Profa. Dra. Manoela 36 

Rossinetti Rufinoni. Sendo constatado quórum com 28 presentes, o Presidente abriu os trabalhos 37 

cumprimentando os presentes e dando boas-vindas. Prof. Bruno iniciou a tratativa do Ponto 1 de 38 

Pauta – Posse dos membros eleitos para a Congregação homologados no CONSU de dezembro 39 

de 2021 - Anexo I. – Realizou a leitura dos nomes dos novos membros eleitos conforme 40 

apresentado no Anexo I, parabenizando a todos os eleitos e reforçando que a participação na 41 

Congregação acrescenta muitos conhecimentos e experiências com a resolução de questões 42 
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pertinentes a EFLCH, destacando também a existência de pessoas participativas e colaborativas que 43 

se propuseram a participar da Congregação. Prof. Bruno abriu a palavra para que os novos membros 44 

se manifestassem e declarou que todos os eleitos estavam empossados como membros da 45 

Congregação. Declarou que o exercício de 2021 sob sua direção foi tranquilo e com muita 46 

discussão e resolução de questões importantes e deseja que este exercício de 2022 também seja da 47 

mesma forma. Ele passou ao Ponto 2 - Homologação da aprovação ad referendum do pedido de 48 

Afastamento do Prof. Dr. Humberto Prates da Fonseca Alves, para a realização de pós-49 

doutorado na UNICAMP, no período de 01/04/2022 a 31/03/2023, por solicitação do Prof. Dr. 50 

Alexandre Barbosa Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Sociais da EFLCH - Anexo 51 

II. Prof. Bruno esclareceu a sistemática de aprovação para os novos membros em relação aos 52 

pontos tratados pela Congregação, submeteu o assunto em aprovação solicitando que todos se 53 

manifestassem através do chat, sendo que os que aprovam se mantenham como estão e aqueles que 54 

forem contra ou se abstêm se manifestem no chat. Esclareceu ainda uma segunda forma de votação 55 

que é em forma de urna com as opções, a favor, contra ou abstenção.  Prof. Bruno consultou os 56 

membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou homologada a 57 

aprovação ad referendum do pedido de Afastamento do Prof. Dr. Humberto Prates da Fonseca 58 

Alves, para a realização de pós-doutorado na UNICAMP, no período de 01/04/2022 a 31/03/2023. 59 

Ponto 3 – Homologação da aprovação ad referendum da indicação da Profa. Dra. Samira Adel 60 

Osman, para o cargo de Vice-Chefe do Departamento de História, aprovada em reunião do 61 

Conselho do departamento em 25 de novembro de 2021, por solicitação do Prof. Dr. Iuri 62 

Cavlak, Chefe do Departamento de História da EFLCH - Anexo III. Prof. Bruno esclareceu aos 63 

novos membros que todas as solicitações aprovadas ad referendum precisam ser aprovadas pela 64 

Congregação, para que o trâmite do processo conste em ata e possa ser dado andamento. Prof. 65 

Bruno colocou o assunto em votação solicitando quem for favorável permaneça como está e quem 66 

for contra ou abster-se se manifeste pelo chat. Não havendo nenhuma manifestação o Prof. Bruno 67 

considerou homologada a aprovação ad referendum da indicação da Profa. Dra. Samira Adel 68 

Osman, para o cargo de Vice Chefe do Departamento de História da EFLCH. Prof. Ponto 4 - 69 

Homologação da aprovação ad referendum da composição de Banca para avaliação do 70 

Processo Seletivo Simplificado para a vaga de professor adjunto A substituto, nível I, Área de 71 

Conhecimento: Ciência Política, do Departamento de Ciências Sociais, por solicitação do Prof. 72 

Dr. Alexandre Barbosa Pereira, Chefe do Departamento de Ciências Sociais da EFLCH - 73 

Anexo IV. Banca composta por: Prof. Dr. Antônio Sérgio Carvalho Rocha, Prof. Dr. Diego 74 

Rafael Ambrosini, Profa. Dra. Gabriela Nunes Ferreira, Prof. Dr. Júlio César Casarin 75 

Barroso Silva (Presidente da banca) e Suplentes: Profa. Dra. Christina Windsor Andrews e 76 

Prof. Dr. Rogério Schlegel. Prof. Bruno esclareceu que esse processo seletivo é para a contratação 77 

de professor substituto para substitui-lo em virtude de ter assumido a Direção Acadêmica. Ele 78 

esclareceu todos os critérios para essa seleção. O Presidente consultou os membros e sem 79 

solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou homologada a aprovação ad 80 

referendum da composição de Banca Examinadora do Processo Seletivo Simplificado para a vaga 81 

de professor adjunto A substituto, nível I, Área de Conhecimento: Ciência Política, do 82 

Departamento de Ciências Sociais com a Banca examinadora formada por: Prof. Dr. Antônio Sérgio 83 

Carvalho Rocha, Prof. Dr. Diego Rafael Ambrosini, Profa. Dra. Gabriela Nunes Ferreira, Prof. Dr. 84 

Júlio César Casarin Barroso Silva (Presidente da banca) e Suplentes: Profa. Dra. Christina Windsor 85 
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Andrews e Prof. Dr. Rogerio Schlegel. Prof. Bruno informou que os pontos 5, 6 e 7 serão tratados 86 

posteriormente devido à ausência do Prof. Dr.  Fernando Rodrigues de Oliveira, que por motivo de 87 

exame médico ainda não estava presente. Ponto 8 - Corroboração da Profa. Dra. Manoela 88 

Rossinetti Rufinoni como Coordenadora da Cotutela Doutoral a ser celebrada com a 89 

Université Lumière Lyon 2 - França da doutoranda de História da Arte, Lais Silva Amorim, 90 

por solicitação da Profa. Dra. Flavia Galli Tatsch, Coordenadora do PPG em História da Arte 91 

- Anexo VIII. Prof. Bruno passou a palavra para a Profa. Manoela Rossinetti Rufinoni que 92 

cumprimentou a todos e se dispôs a esclarecer qualquer dúvida sobre o assunto e informou que esta 93 

é uma oportunidade importante para a EFLCH e para nossas expectativas de internacionalização, 94 

que é uma espécie de acordo acadêmica científico entre as duas Universidades. O Presidente 95 

agradeceu os esclarecimentos da Profa. Manoela Rossinetti Rufinoni e enfatizou a importância de 96 

oportunidades como essa para nossos estudantes e corrobora o que já foi frisado na Unifesp sobre a 97 

internacionalização como na Escola de Medicina de São Paulo e a EFLCH, através de acordos 98 

internacionais. O Presidente consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e 99 

manifestações contrárias declarou aprovada a Corroboração da Profa. Dra. Manoela Rossinetti 100 

Rufinoni como Coordenadora da Cotutela Doutoral a ser celebrada com a Université Lumière Lyon 101 

2 - França da doutoranda de História da Arte, Lais Silva Amorim. 9 - Aprovação da substituição 102 

do Prof. Dr.  Breno Andrade Zuppolini, pelo Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Ferreira, como 103 

representante titular do Departamento de Filosofia na Câmara de Extensão e Cultura de 104 

Guarulhos, conforme aprovação do Conselho do Departamento de Filosofia em reunião de 08 105 

de novembro, por solicitação da Profa. Dra. Jacira de Freitas, Chefe do Departamento de 106 

Filosofia da EFLCH - Anexo IX. Prof. Bruno esclareceu a sistemática do ponto em pauta sendo 107 

que cada departamento indica um representante para a Câmara de Extensão e Cultura, sendo que 108 

neste ponto trata-se de uma troca do representante do departamento de Filosofia. O Presidente 109 

consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou 110 

aprovada a substituição do Prof. Dr.  Breno Andrade Zuppolini, pelo Prof. Dr. Alexandre de 111 

Oliveira Ferreira, como representante titular do Departamento de Filosofia na Câmara de Extensão e 112 

Cultura de Guarulhos. 10 - Aprovação das indicações para compor a CPA Subcomissão Própria 113 

de Avaliação do Campus Guarulhos - Anexo X. Departamento de Letras - Titular: Prof. Dr. 114 

Gustavo Scudeller e Suplente: Profa. Dra. Neide Elias, Departamento de História Prof. Dra. 115 

Marcia Gomes e Suplente Profa. Dra. Patrícia Teixeira Santos, Departamento de Filosofia -  116 

Suplente:  Prof. Dr. Jamil Ibrahim Iskandar, Departamento de Educação - Titular: Profa. 117 

Dra. Lucila Maria Pesce de Oliveira e Suplente: Profa. Dra. Claudia Barcelos de Moura 118 

Abreu, faltando os representantes do Departamento de História da Arte e o titular do 119 

Departamento de Filosofia. Prof. Bruno lembrou que esse ponto já havia sido citado na reunião de 120 

dezembro, ficando pendentes para aprovação as indicações para compor a comissão. O Presidente 121 

consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou 122 

aprovadas as indicações para compor a CPA Subcomissão Própria de Avaliação do Campus 123 

Guarulhos, faltando as indicações do Departamento de História da Arte e do titular do 124 

Departamento de Filosofia. Ponto 11 - Indicação e aprovação de servidores (as) para 125 

representar a EFLCH na Comissão de Revisão de Atos Normativos, por solicitação do CRAN 126 

- Comissão de Revisão de Atos Normativos - Anexo XI. Prof. Maurício Marsola (Depto 127 

Filosofia), Sr. Caio Batista da Silva (Biblioteca) e Sr. Claudio Bevilaqua (Secretaria de 128 
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Graduação). Prof. Bruno esclareceu que cada unidade faz suas indicações de representantes para o 129 

CRAN, que se localiza na Reitoria. Ele passou o assunto para aprovação solicitando a quem fosse a 130 

favor que permaneça como está e as abstenções e contrários que se manifestem. Sem solicitações de 131 

esclarecimentos e manifestações contrárias declarou aprovadas as indicações dos servidores para 132 

representar a EFLCH na Comissão de Revisão de Atos Normativos, por solicitação do CRAN - 133 

Comissão de Revisão de Atos Normativos. 12 - Ciência à homologação para a nomeação da 134 

Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho como Coordenadora do PPG Educação e Saúde e da 135 

Profa. Dra. Luciane de Fátima Bertinivice como Vice-coordenadora do PPG em Educação e 136 

Saúde, por solicitação do Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas, Coordenador da Câmara de Pós-137 

Graduação e Pesquisa da EFLCH - Anexo XII. Prof. Bruno esclareceu que todo programa de 138 

Pós-graduação precisa ter coordenação e vice-coordenação e o Programa de Educação e Saúde, que 139 

é um programa importante na EFLCH, o mais antigo, o que tem mais bolsas, estava sem 140 

coordenação, portanto esse assunto é para acertar essa situação. O Presidente consultou os membros 141 

e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias anunciou a aprovação à 142 

homologação para a nomeação da Profa. Dra. Maria de Fátima Carvalho como Coordenadora do 143 

PPG Educação e Saúde e da Profa. Dra. Luciane de Fátima Bertinivice como Vice-coordenadora do 144 

PPG em Educação e Saúde da EFLCH. 13 - Ciência de solicitação do nome em inglês da EFLCH 145 

-  School of Philosophy, Languages and Literature, and Human Sciences - EFLCH, pela 146 

Coordenadora Cristiane de Melo Shirayama, Coordenadoria da Rede de Bibliotecas da 147 

Unifesp - CRBU - Anexo XIII. Prof. Bruno esclareceu o conteúdo da Portaria CETIC que 148 

estabelece parâmetros para a criação do nome da EFLCH em inglês para comunicações 149 

estrangeiras, sendo que o nome oficial da UNIFESP permanece com a mesma escrita em português, 150 

não devendo ser traduzido em qualquer outro idioma. Ele anunciou que este ponto é apenas para 151 

ciência, não havendo necessidade de aprovação, solicitou que todas as chefias de departamentos 152 

façam a divulgação para suas equipes. 14 - Aprovação da atualização dos membros da Comissão 153 

de Avaliação de Estágio Probatório dos Técnicos Administrativos em Educação (CLEP) da 154 

EFLCH - Anexo XIV. Membros: Carla Alessandra dos Santos Sobral, Carmelita Maria do 155 

Espírito Santo, Claudio Bevilaqua, Simone Caldeira Alencar, Membros natos: Eliane Lino 156 

dos Santos (Chefia de Divisão de Gestão com Pessoas), Janete Cristina Melo Marques 157 

(Diretora Administrativa). Prof. Bruno consultou os membros e sem solicitações de 158 

esclarecimentos e manifestações contrárias anunciou a aprovação da atualização dos membros da 159 

Comissão de Avaliação de Estágio Probatório dos Técnicos Administrativos em Educação (CLEP) 160 

da EFLCH. 15 - Homologação da aprovação ad referendum para o pedido de remoção por 161 

permuta entre as servidoras Daniela Cristina Gonçalves, lotada na Secretaria de Pós-162 

Graduação em Filosofia - Campus Guarulhos, com vistas a sua remoção para o Departamento 163 

de Cirurgia - Disciplina de Urologia - Hospital Universitário e Juliana Midori Uchida 164 

Matsumoto, lotada na Disciplina de Urologia - Departamento de Cirurgia - Hospital 165 

Universitário com vistas a sua remoção para Secretaria de Pós-Graduação em Filosofia - 166 

Campus Guarulhos, por solicitação da Divisão de Gestão com Pessoas da EFLCH - Anexo 167 

XV. Prof. Bruno esclareceu que desde 2018 não podemos realizar concursos para suprir as 168 

necessidades de servidores, então está sendo possível realizar permutas de servidores internamente 169 

nas universidades, entre universidades e instituições federais, desde que os servidores tenham 170 

carreiras compatíveis com a nossa Universidade. Ele esclareceu que na EFLCH, temos a filosofia de 171 
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não impedir essa movimentação de servidores quando desejam ir para outro lugar, mas que não 172 

podemos permitir que o servidor se transfira para outro campus, outro lugar ou outro setor, sem que 173 

tenhamos uma contrapartida de outro servidor, porque temos uma escassez de servidores, 174 

necessitamos de mais servidores. Quando o servidor não quer mais permanecer no local, o que 175 

podemos fazer é tentar viabilizar essa questão. Por melhor que seja o servidor, se ele não está 176 

satisfeito, a Direção Acadêmica entende que o mesmo deixa de funcionar para a instituição. Prof. 177 

Bruno passou a palavra para a Sra. Jacira de Freitas que agradeceu a Sra. Daniela Gonçalves, 178 

secretária por muito tempo do Departamento de Filosofia, declarou prestar os mais sinceros 179 

agradecimentos pela extrema dedicação no decorrer de mais de dez anos na EFLCH, seu 180 

comprometimento, sua lisura de comportamento no trato dos colegas de trabalho, fossem docentes, 181 

pares ou alunos, seu trabalho foi marcado sempre pela disposição em auxiliar a todos, além de 182 

cumprir inúmeras atividades que fazem parte de sua função. Sua participação ativa no PPGF foi 183 

fundamental para a superação das inúmeras dificuldades no decorrer do tempo, então, agradeceu a 184 

Sra. Daniela Gonçalves por todo o trabalho e declarou também que a Sra. Juliana Midori é muito 185 

bem-vinda.  Foi esclarecido que todas essas remoções são tratadas na Comissão de Vagas. Prof. 186 

Bruno passou para o processo de aprovação, solicitando para aqueles que estiverem de acordo 187 

permaneçam como estão e quem se abstiver ou for contra se manifeste no chat. Prof. Bruno 188 

declarou homologada a aprovação ad referendum para o pedido de remoção por permuta entre as 189 

servidoras Daniela Cristina Gonçalves, lotada na Secretaria de Pós-Graduação em Filosofia - 190 

Campus Guarulhos, com vistas a sua remoção para o Departamento de Cirurgia - Disciplina de 191 

Urologia - Hospital Universitário e Juliana Midori Uchida Matsumoto, lotada na Disciplina de 192 

Urologia - Departamento de Cirurgia - Hospital Universitário com vistas a sua remoção para 193 

Secretaria de Pós-Graduação em Filosofia - Campus Guarulhos, por solicitação da Divisão de 194 

Gestão com Pessoas da EFLCH. Prof. Bruno anunciou a chegada do Prof. Fernando e iniciou a 195 

tratativa do Ponto 5 - Homologação da aprovação ad referendum do Edital de Reingresso 196 

Especial 2022, para os cursos de Filosofia e Letras, por solicitação do Prof. Dr. Fernando 197 

Rodrigues de Oliveira, Presidente da Câmara de Graduação da EFLCH - Anexo V. Prof. 198 

Bruno passou a palavra para o Prof. Fernando que cumprimentou a todos e pediu desculpas pelo 199 

problema particular que gerou a sua ausência no início da reunião e afirmou que a Câmara de 200 

Graduação semestralmente quando há vagas disponíveis, faz a abertura do Edital de Reingresso 201 

Especial que estava previsto para o mês de novembro, mas não tínhamos vagas disponíveis, porque 202 

as vagas estavam presas no edital de transferência, sendo que o edital de reingresso é exclusivo para 203 

os cursos ABI para egressos da Unifesp, que cursaram algum curso ABI e pretendem reingressar em 204 

vagas remanescentes para ingressar em um novo grau. O estudante, por exemplo, fez licenciatura 205 

em Ciências Sociais e quer voltar para o bacharelado em Ciências Sociais, exclusivo para egressos 206 

da Unifesp. Nem sempre temos vagas para todos os cursos, os estudantes perguntam por que 207 

Ciências Sociais não tem vagas, porque o edital só lida com vagas ociosas. O Edital foi aberto no 208 

dia 14 de janeiro e terminou ontem o período de inscrições, começando a seguir a fase de análise 209 

por parte das coordenações de cursos e temos vagas apenas no bacharelado de Filosofia e nos cursos 210 

de Letras, Português, Espanhol e Francês, por isso aprovamos ad referendum, porque não houve 211 

Congregação e se não tivéssemos o edital agora não seria possível realizar o reingresso antes da 212 

rematrícula que está prevista para o dia 13 de março. Prof. Bruno assumiu a palavra e agradeceu ao 213 

Prof. Fernando sobre sua explanação e passou para o processo de aprovação. O Presidente 214 
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consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou 215 

homologada a aprovação ad referendum do Edital de Reingresso Especial 2022, para os cursos de 216 

Filosofia e Letras. Ponto 6 - Aprovação do Calendário Acadêmico para o ano letivo de 2022, 217 

aprovado pela Câmara de Graduação da EFLCH, em reunião ordinária realizada no dia 31 218 

de janeiro de 2022, por solicitação do Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira, Presidente 219 

da Câmara de Graduação da EFLCH - Anexo VI. Prof. Fernando assumiu a palavra e informou 220 

que no calendário a maior parte das datas é definida pelo calendário aprovado pelo Conselho de 221 

Graduação, que o Núcleo de Apoio Pedagógico complementa esse calendário com datas que são de 222 

cunho administrativo, para procedimentos de matrícula, rematrícula, exclusão de matrículas, etc. e a 223 

Câmara de Graduação completa esse calendário com duas datas sendo a do Edital de Reingresso 224 

Especial que está sendo previsto para julho e o Edital de ABI para escolha de grau previsto para 225 

outubro porque é um processo que só ocorre para estudantes que estão no quarto termo dos cursos 226 

de História, Letras, Filosofia e Ciências Sociais, sendo que a Direção Acadêmica completa esse 227 

quadro com as datas de Colação de Grau no ano de 2022. Esclareceu que é um procedimento mais 228 

proforma da aprovação do calendário, porque tem essas complementações, mas todas as outras 229 

datas não são alteráveis, porque seguem o Calendário Acadêmico institucional por isso que lidamos 230 

com essas outras datas. Essas datas são aprovadas pelo Conselho de Graduação sendo um 231 

calendário específico da EFLCH porque tem essas datas que são de editais exclusivos do campus. 232 

Prof. Bruno agradeceu ao Prof. Fernando pelos esclarecimentos e afirmou que não temos muita 233 

liberdade para definirmos essas datas porque é um verdadeiro quebra cabeças, depende de vários 234 

processos, a própria Colação de Grau tem questionamentos, de porquê demora tanto. Ele explicou 235 

que a Colação de Grau é o último processo e para que seja oficializada exige que haja uma série de 236 

verificações feitas por vários setores da EFLCH, depois na PROGRAD e todo um fluxo que precisa 237 

ser seguido e nossas opções são muito pequenas. O Presidente consultou os membros e sem 238 

solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou aprovado o Calendário 239 

Acadêmico para o ano letivo de 2022. 7 - Ciência aos processos discentes analisados em reunião 240 

da Câmara de Graduação de 31 de janeiro de 2021, por solicitação do Prof. Dr. Fernando 241 

Rodrigues de Oliveira, Presidente da Câmara de Graduação da EFLCH - Anexo VII. Prof. 242 

Fernando assumiu a palavra e informou que na verdade é um informe dos fluxos da PROGRAD, 243 

todos os processos discentes que são deliberados na Câmara precisam ser informados na 244 

Congregação, tivemos processos de reversão de perda de vagas, quando o estudante não realiza a 245 

rematrícula dentro do tempo correto, automaticamente o sistema entende que o estudante é 246 

desistente, os estudantes perdem esses prazos e é necessário abrir um processo discente solicitando 247 

a reversão da perda da vaga, esses processos são analisados pelo Apoio Pedagógico emitindo um 248 

parecer técnico e uma orientação e em seguida os coordenadores de cursos dão parecer favoráveis 249 

ou não ao pedido feito pelos estudantes. Todos os processos de reversão de perdas de vagas 250 

precisam ser deferidos pelos coordenadores de curso e também pelo colegiado da Câmara, portanto 251 

para esses estudantes retornarem para a Unifesp. Tivemos também pedido de trancamento especial, 252 

quando o estudante pede o trancamento fora dos prazos e esses pedidos também foram deferidos. 253 

Por uma questão de preservação dos estudantes, embora na documentação conste o nome dos 254 

estudantes, para efeito da reunião mencionar somente o número do RA para não expor, pois esses 255 

processos envolvem informações privadas. No âmbito da Congregação apenas é um informe dos 256 

processos que foram tramitados na Câmara.  Prof. Bruno agradeceu a explanação do Prof. Fernando 257 
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e enfatizou que todos os pedidos foram deferidos. Prof. Bruno informou que este ponto de pauta 258 

não precisará de aprovação e declarou ciente por todos os membros o Ponto 7 - Ciência aos 259 

processos discentes analisados em reunião da Câmara de Graduação de 31 de janeiro de 2021. Prof. 260 

Bruno voltou ao ponto 16 - Homologação da aprovação ad referendum para o pedido de 261 

remoção do servidor Luiz Carlos Rossi, ocupante do cargo de Motorista, atualmente lotado na 262 

Universidade Aberta do Brasil - Reitoria. Remoção aprovada entre a Coordenadoria de 263 

Mobilidade Funcional e a Secretaria da Universidade Aberta do Brasil, a movimentação se 264 

dará sem a contrapartida de vaga, por solicitação da Divisão de Gestão com Pessoas da 265 

EFLCH - Anexo XVI. Prof. Bruno passou a palavra para a Sra. Janete que cumprimentou a todos e 266 

todas, explicou que o Sr. Luiz foi colocado a disposição por conta do cargo dele, esse pedido foi 267 

disponibilizado para outros campi analisarem e chegamos à conclusão conversando com a Sra. 268 

Eliane Lino e com a próprio setor de Mobilidade, até por conta do cargo, temos atividades não 269 

exatamente de motorista, temos atividades ligadas ao transporte, então ele foi lotado na área de 270 

Serviços Gerais,  com o objetivo de trabalhar a parte de logística do transporte, de certa forma não 271 

vai exercer o cargo de motorista, mas vai estar vinculado as atividades de transporte trabalhando 272 

com a logística de transporte do campus.  Então não haverá o problema de desvio de função, a Sra. 273 

Eliane Lino já fez um apanhado de informações, legislações e estamos amparados, não podendo 274 

lotar ele em outro setor, devendo estar lotado em um setor com atividades de transporte. Prof. 275 

Bruno agradeceu a explicação da Sra. Janete e afirmou que todas as dúvidas foram esclarecidas 276 

sobre esse caso. O Presidente consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e 277 

manifestações contrárias declarou homologada a aprovação ad referendum ao pedido de remoção, 278 

sem a contrapartida de vaga, do servidor Luiz Carlos Rossi, ocupante do cargo de Motorista. 17 - 279 

Homologação da aprovação ad referendum para o pedido de remoção interna sem mudança 280 

de sede do servidor Ailton Lafaiete Melo da Silva Frotscher, Assistente em Administração, 281 

que passa a atuar no âmbito da Divisão de Serviços Gerais do Campus Guarulhos, por 282 

solicitação da Divisão de Gestão com Pessoas da EFLCH - Anexo XVII. Prof. Bruno questionou 283 

se as Sras. Eliane ou Janete gostariam de explicar e a Sra. Eliane se manifestou afirmando que o Sr. 284 

Ailton pediu para sair da Pós-graduação por problemas relacionados à sua saúde, que tentaram 285 

colocá-lo na Direção Acadêmica por conta da comunicação, já que na Direção Acadêmica tem um 286 

estagiário em comunicação, mas não obtiveram sucesso, então sugeriram que o mesmo fosse para 287 

Serviços Gerais abraçando também a parte de comunicação e eventos,  o mesmo aceitou por conta 288 

disso, todo o processo foi feito, passou pela Direção Acadêmica e pela Comissão de Vagas. Prof. 289 

Bruno agradeceu a Sra. Eliane Lino e passou para o processo de aprovação do assunto. O Presidente 290 

consultou os membros e sem solicitações de esclarecimentos e manifestações contrárias declarou 291 

homologada a aprovação ad referendum ao pedido de remoção interna sem mudança de sede do 292 

servidor Ailton Lafaiete Melo da Silva Frotscher, Assistente em Administração, que passa a atuar 293 

no âmbito da Divisão de Serviços Gerais do Campus Guarulhos.  18 - Homologação da aprovação 294 

ad referendum para o pedido de remoção interna sem mudança de sede do servidor Cicero 295 

Ivan Batista, Assistente em Administração, passando a atuar no âmbito da Câmara de Pós-296 

Graduação e Pesquisa do Campus Guarulhos. Registramos que aguardamos breves 297 

realocações, que deverão ser realizadas pela Divisão de Gestão com Pessoas da EFLCH, para 298 

que a Direção Acadêmica receba um servidor para substituir o servidor Cícero Ivan Batista - 299 

Anexo XVIII. Prof. Bruno informou que o Sr. Cícero estava lotado na Direção Acadêmica e com a 300 
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saída do Sr. Ailton da Pós-graduação, ficou faltando servidor na Pós-graduação e a Direção 301 

Acadêmica ofereceu a possibilidade para que o Sr. Cícero pudesse trabalhar no setor de Pós-302 

graduação, que estava desfalcada, sendo que a intenção inicial era que o Sr. Ailton viesse para a 303 

Direção Acadêmica, que não deu certo e por enquanto a Direção Acadêmica está temporariamente 304 

desfalcada, que espera brevemente regularizar essa situação. Prof. Bruno passou a palavra para a 305 

Sra. Janete que pontuou observações sobre essas remoções, que tiveram todo um trabalho com os 306 

processos, que são encaminhados para a Comissão de Vagas, mas em alguns momentos precisamos 307 

tanto a Direção Acadêmica e Administrativa, como a Gestão com Pessoas, que fazer um trabalho de 308 

olhar para os servidores procurando ajustar essa questão de trabalho, de forma a preservar a saúde 309 

mental do servidor. Citou que hoje, por exemplo, a Direção Acadêmica está desfalcada, que 310 

precisam encontrar uma solução. É um trabalho muito intenso para encaixar os servidores da 311 

melhor forma, atendendo todos os servidores, atendendo suas necessidades e também das Divisões 312 

e Departamentos, é um trabalho muito intenso antes de chegar na Comissão de Vagas. Esclareceu 313 

que tiveram muitas reuniões com a comissão, para tentar achar soluções. A Sra. Janete frisou que 314 

todo esse trabalho não é fácil, tiveram várias remoções, tudo isso é um trabalho muito intenso, tanto 315 

para as Direções como para a DGP do campus e para a Comissão de Vagas, que estão sempre 316 

pensando em fazer o melhor para que todos possam estar bem e atender as necessidades dos 317 

servidores e da instituição. Prof. Bruno assumiu a palavra e afirmou que esse processo é um jogo de 318 

xadrez, fazendo movimentações nessa dinâmica. Ele agradeceu a explanação da Sra. Janete e 319 

informou dar início ao processo de aprovação, solicitando aos membros que estiverem de acordo 320 

permaneçam como estão e quem se abstiver ou for contra se manifestem no chat. Prof. Bruno 321 

anunciou homologada a aprovação ad referendum ao pedido de remoção interna sem mudança de 322 

sede do servidor Cicero Ivan Batista, Assistente em Administração, passando a atuar no âmbito da 323 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa do Campus Guarulhos. Prof. Bruno e Profa. Sandra 324 

agradeceram ao Sr. Cícero por ter atuado na Direção Acadêmica por esse período e que sua atuação 325 

foi fundamental e que hoje ele está aqui nos ajudando na reunião da Congregação se 326 

disponibilizando nesse suporte. 19 - Aprovação de afastamento, para participação em programa 327 

de pós-graduação stricto sensu no país, da servidora Simone Caldeira Alencar, ocupante do 328 

cargo Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais, dividido nos seguintes períodos: 329 

01/03/2022 a 31/05/2022 – 01/08/2022 a 31/10/2022 e 01/01/2023 a 28/02/2023. - Anexo XIX. 330 

Prof. Bruno lembrou que quem estava na Congregação de dezembro do ano passado acompanhou a 331 

solicitação da Sra. Simone Caldeira, única servidora no Campus Guarulhos na EFLCH que é 332 

tradutora intérprete da linguagem de sinais, sendo sua atuação muito importante porque temos 333 

colegas deficientes auditivos. As atividades desenvolvidas por eles não seriam possíveis sem essa 334 

participação de uma tradutora intérprete. Ocorre que a Sra. Simone está aprovada e cursando o 335 

programa de pós-graduação de Letras da própria EFLCH e solicitou afastamento para esses 336 

períodos, sendo um direito para os servidores, mas há condições para que esse direito seja exercido, 337 

não pode haver desfalque nas atividades, então uma solicitação anterior que a mesma havia feito 338 

não foi aprovada por esta Congregação, ocorreu em dezembro de 2021, pelo período único de 339 

1(hum) ano de afastamento. As explicações da servidora não convenceram a Congregação e por 340 

este motivo sua solicitação não foi aprovada e foi sugerido que houvesse um rearranjo de datas para 341 

uma nova solicitação. Este novo pedido não é por um período único de 1(hum) ano, são 3 (três) 342 

períodos curtos e divididos da forma apresentada, para licença capacitação, sendo que esta solução 343 
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foi sugerida pela Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas. A servidora Simone Caldeira apresentou uma 344 

nova solicitação e por isso este ponto de pauta voltou para a Congregação, desta vez para aprovação 345 

em uma configuração um pouco diferente. Profa. Sandra afirmou que buscamos que ninguém fosse 346 

prejudicado, sendo que existe uma empresa contratada neste momento, mas parece que o contrato já 347 

está espirado na sua carga financeira e de horário, porque a demanda é alta e por isso que abrimos 348 

discussão na primeira solicitação da Sra. Simone, informou que ficaremos com um gap de 349 

necessidade porque os professores surdos vão ficar prejudicados nesse período que ela estiver 350 

afastada, mas não podemos deixar de responder por um direito que é do servidor. Na medida do 351 

possível vamos tentar resolver essa questão, nesses períodos que são menores e que vão prejudicar 352 

menos. Os professores sabem dessa solicitação, enfim o Prof. Márcio Hollossi não utiliza da 353 

intérprete de libras nas aulas. O Prof. Elias Paulino utiliza, vamos buscar conversar com ele para 354 

acertar essa nova circunstância.  Prof. Bruno assumiu a palavra e declarou haver uma informação 355 

importante que há um desejo da Sra. Simone de pedir transferência para outro Campus e há a 356 

possibilidade de termos uma troca ou termos um servidor para substituí-la, mas isso não é nada 357 

certo. Profa. Sandra afirmou que o último pedido solicitado pela Sra. Simone foi de mudança de 358 

horário de trabalho, que para a instituição é bastante inviável porque a EFLCH funciona mais nos 359 

horários vespertino e noturno, porque dentro da carga horária dela não contempla os dois períodos 360 

de funcionamento do campus, então vamos ter que buscar alternativas para conseguir resolver essa 361 

situação. Não podemos aumentar o problema que já existe para não deixamos o servidor 362 

descontente. Um servidor descontente não atua cem por cento da sua capacidade. Vamos procurar 363 

alternativas diante do que foi exposto, existem servidores de outras unidades interessados, 364 

poderemos realizar essa permuta. Prof. Bruno agradeceu a participação da Profa. Sandra pelas 365 

explicações e afirmou que de qualquer forma ficaremos descobertos nos períodos de aulas. O 366 

Presidente passou a palavra para a Sra. Eliane Lino que afirmou que na Administração Federal não 367 

tem mais esse cargo, conversamos com a Sra. Simone Caldeira para minimizar os períodos, parcelar 368 

em períodos, não temos servidor para cobrir, demos a sugestão para ela que já foi conversado com 369 

vocês, o intérprete de libras deveria estar lotado na Direção Acadêmica, porque não faz sentido 370 

estar lotado numa secretaria e trabalhar em forma de convênios com instituições em rede que 371 

trabalham com libras, porque uns cobrem a falta dos outros e para os campus também seria melhor. 372 

Profa. Sandra assumiu a palavra e afirmou que estamos fazendo contato com a PRAE porque eles 373 

estão buscando essa ideia de trabalhar em rede, mas pela distância dos campis, fica muito 374 

complicado, então estão buscando alternativas. Profa. Sandra explanou uma série de problemas 375 

existentes na EFLCH que dizem respeito a escassez de servidores. Prof. Bruno agradeceu a Profa. 376 

Sandra e Sra. Eliane Lino e aproveitou a oportunidade para retificar a informação de que a Sra. 377 

Simone Caldeira não solicitou transferência da EFLCH. Prof. Bruno informou que daria início ao 378 

processo de aprovação e sem questionamentos ou manifestações contrárias anunciou aprovado o 379 

afastamento para participação em programa de pós-graduação stricto sensu no país, da servidora 380 

Simone Caldeira Alencar, ocupante do cargo Tradutora e Intérprete de Linguagem de Sinais, 381 

dividido nos seguintes períodos: 01/03/2022 a 31/05/2022, 01/08/2022 a 31/10/2022 e 01/01/2023 a 382 

28/02/2023. 20 - Informe sobre Comissão Local para o Planejamento de Retorno Gradativo, 383 

Progressivo e Seguro das Atividades Presenciais do Campus Guarulhos. Prof. Bruno informou 384 

que essa é uma Comissão local que existe na EFLCH, esse é o nome oficial porque essa Comissão é 385 

obrigatória desde o segundo semestre de 2021, lembrou que nosso campus já tinha uma Comissão 386 
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desde meados de 2020, um pouco depois do começo da pandemia, que a EFLCH criou uma 387 

comissão para pensar essas questões, então essa comissão já tem um longo histórico de atividades e 388 

com a decisão da Reitoria pelo retorno presencial, com a condição de que os servidores e os 389 

estudantes deverão apresentar comprovação de vacinação, a partir do semestre letivo de 2022, 390 

portanto a partir de abril para a Graduação, houve uma necessidade grande dessa Comissão, que 391 

teve atividades em janeiro, início de fevereiro, sendo que a Profa. Sandra acompanhou todo esse 392 

trabalho e aproveitou para agradecer pela colaboração. Prof. Bruno passou a palavra para a Profa. 393 

Sandra que informou que começaram a conversar com a CPEC, comissão que cuida das questões de 394 

saúde relativas a pandemia, indicou para cada campus dois representantes, sendo que a 395 

representação da EFLCH é feita pela enfermeira Sra. Maria Cristina Gabrielloni e um outro 396 

servidor, que ela não recordou o nome, que não pode estar presente porque estava de férias. No dia 397 

26 de janeiro na EFLCH a Sra. Maria Cristina Gabrielloni esteve no campus com grande parte dos 398 

representantes da Comissão local, foi extremamente produtivo e agradeceu também ao Prof. 399 

Fernando Rodrigues, que prontamente esteve presente e está sendo bastante requisitado, que sua 400 

presença foi fundamental para naquele momento, sendo que as novas ações da CPEC empacaram 401 

principalmente na Graduação. Ela registrou que estavam presentes quase todas as representações, 402 

com exceção dos discentes da pós-graduação, e aproveitou para solicitar voluntários da Pós-403 

graduação para fazer parte da Comissão Local, que não está sendo representada, destacou que é um 404 

setor extremamente importante, como todos os outros e os discentes também não estiveram 405 

presentes. Profa. Sandra relatou nominalmente todos os participantes da reunião da CPEC. Relatou 406 

que iniciaram fazendo conversas gerais, a respeito das máscaras e do espaço físico, sendo que o 407 

grande impacto dessa visita foi que, antes tínhamos a liberdade de voltarmos cem por cento e hoje a 408 

nossa volta é de cem por cento com distanciamento de 1 (hum) metro de distância na sala de aula e 409 

1,5 (hum e meio) metros no RU, e que isso mudou tudo, por isso foi muito importante a presença da 410 

Sra. Elaine do Apoio Pedagógico, do Prof. Fernando Rodrigues e do Sr. Marcos K. Informou que 411 

combinaram que na sequência dessa reunião, chamariam uma reunião da Comissão Local, mas que 412 

não houve a possibilidade dessa reunião ser realizada, porque essa reunião se desencadeou uma 413 

série de ações, tanto no âmbito da Pró-Reitoria e outros departamentos como internamente no 414 

campus e por esse motivo essa reunião ainda não foi agendada. Profa. Sandra afirmou que dentro da 415 

sala de aula tendo o distanciamento de 1 metro, diminuímos o número de alunos de uma forma 416 

bastante significativa, colocaremos apenas 70% dos alunos dentro da sala de aula, não sendo uma 417 

notícia ruim, porque estávamos pensando em 50% apenas, que inviabilizaria absolutamente o nosso 418 

retorno, sendo que 70% é possível, desde que nós tenhamos algumas liberdades que na última 419 

reunião que houve de diretores e coordenadores de Câmaras e as Pró-reitorias onde conseguimos 420 

que essas possibilidades fossem levantadas. Ela esclareceu que a Sra. Elaine e o Prof. Fernando 421 

Rodrigues, desde então, estão trabalhando no reensalamento junto com o Sr. Marcos K., que depois 422 

dessa reunião, esteve no campus e preparou uma preliminar colocando as cadeiras dentro da posição 423 

que seria necessária, para que pudéssemos visualizar como isso poderia acontecer. Profa. Sandra 424 

expressou que particularmente, tem a impressão de que isso deverá ser para sempre, que é muito 425 

mais confortável. Com 1 metro de distância as salas ficam mais salubres, tanto do ponto de vista 426 

físico como do ponto de vista pessoal, as pessoas não ficam grudadas umas nas outras. Nessa visita 427 

tínhamos uma perspectiva que o nosso Campus tinha um equipamento no ar condicionado, um filtro 428 

especial, mas descobrimos que isso não existe, Sr. Marcos K. afirmou que tecnicamente essa 429 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

Estrada do Caminho Velho, nº 333 – Jd. Nova Cidade – Guarulhos/SP – CEP: 07252-312 

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas.unifesp.br 

 

11 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 03/03/2022 

 

espécie de filtros existem em ambientes hospitalares, porque reduz a taxa de oxigenação. Tendo o 430 

EPA nós poderíamos trabalhar com as janelas fechadas, ele é mais eficaz que a ventilação 431 

espontânea, não havendo esse dispositivo EPA estaremos sempre com as portas e janelas abertas, 432 

isso será um complicador para a Biblioteca, porque depende do ar condicionado para manter a 433 

temperatura ideal das obras, então temos que ficar equacionando esses detalhes. Pareciam poucas 434 

determinações, mas tudo isso modifica todo nosso panorama, em algumas salas de trabalho, como a 435 

sala de apoio, teremos que colocar um balcão, para que as pessoas não entrem diretamente na sala e 436 

possam ir já direto para o servidor, sendo que essa sala deve ter uma diminuição no número de 437 

servidores pela metragem quadrada, o mesmo acontecendo com o NAE, onde temos os 438 

atendimentos individuais que vinham sendo feitos e pelo que temos conversado continuarão em 439 

parte sendo feitos pela internet (online), mas hoje temos que pensar que temos três tipos de 440 

ingressantes. O aluno que ingressou quando chegou a pandemia,  esteve no campus por duas 441 

semanas e nunca mais voltou lá, temos o aluno que ingressou no ano passado e nunca esteve no 442 

campus e o que efetivamente está ingressando este ano, então não temos a dimensão como serão as 443 

demandas em setores como o NAE, porque se alguns alunos se acomodaram bem à distância e se 444 

sentem muito mais confortáveis em fazer os atendimentos individuais por vídeo conferência, 445 

teremos outros alunos que estão chegando que estarão absolutamente perdidos, não conhecem nada 446 

no Campus, carentes de contato. Alguns setores terão que pensar em mudança de sala, como já 447 

falamos do NAE, outros setores teremos que pensar em readequações da sala de apoio e outras 448 

atividades que teremos que repensar como a própria Congregação, provavelmente continue online, 449 

porque o que a Profa. Cristina nos orientou é buscar alternativas improváveis, sendo uma delas a 450 

utilização de salas que não são efetivamente salas de aula, como sala de Congregação, sala de 451 

Defesa, uma possibilidade seria o auditório, mas existe o problema de ventilação filtrada, enfim, 452 

depois da visita do dia 26 muitas pessoas se debruçaram com muito afinco nessa tarefa de análise. 453 

Informou que estão com várias frentes de trabalhos para todas as situações. Que o grande problema, 454 

a grande preocupação é o RU, porque demanda 1,5m de distância entre os ocupantes, que será 455 

necessário pensar que as pessoas não vão poder conversar, terá que ser utilizado estritamente para 456 

alimentação, talvez em horários alternativos, que estão buscando soluções para esse problema e 457 

solicitou que todos os representantes estejam nas próximas reuniões da Comissão Local porque 458 

teremos informações importantes para passar e decisões importantes para tomar e aproveitando 459 

reiterando a representação da pós-graduação. Profa. Sandra explanou uma série de cuidados de 460 

higiene, segurança e circulação que deverão ser cumpridos nas dependências do Campus. Todos 461 

esses cuidados serão divulgados pela área de comunicação para todos os servidores e estudantes. 462 

Teremos ações que deverão ser empreendidas na comunidade, nós como comunidade da EFLCH 463 

teremos que incorporar mudanças de hábitos, mudanças de forma relacional e mudanças muito 464 

pontuais. Teremos que controlar o número de pessoas circulando no ambiente geral. Profa. Sandra 465 

relatou todas as orientações sobre as formas de contaminação e prevenção, que serão veiculadas 466 

para todos os servidores e alunos através das reuniões do CPEC e meios de comunicação. Profa. 467 

Sandra informou que teve uma reunião do CPEC e outra no CONSU, e a informação é que teremos 468 

atualizações frequentes a depender das condições sanitárias do país, do estado e do município. Já 469 

existem alguns protocolos para os alunos contaminados, para os servidores contaminados, os que 470 

não podem estar presentes no campus, a necessidade da vacinação já está definida, todos precisam 471 

estar vacinados, e se por algum motivo de saúde não puder ser vacinado, tudo isso será nossa 472 
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responsabilidade e assim sendo reafirmou a importância de todos estarem nas reuniões da Comissão 473 

Local. Prof. Bruno agradeceu a Profa. Sandra pelo relato detalhado e minucioso, que é exatamente o 474 

que ele já afirmou em outros momentos, é um aprendizado e uma adaptação. Que teremos que 475 

aprender novos gestos e novas rotinas, aprender coletivamente o que funciona e o que é possível. 476 

Prof. Bruno passou a palavra para o Prof. Fernando Rodrigues que agradeceu a colaboração de 477 

todos os servidores da Câmara de Graduação e do Apoio Pedagógico e registrou formalmente como 478 

Presidente da Câmara de Graduação a colaboração sobretudo do servidor Marcio, que é o Chefe do 479 

Apoio Pedagógico e as servidoras Elaine e Andreza, que mais diretamente estão acompanhando, 480 

mas também a todas as outras servidoras, a Lídia, a Michele, a Ana. Ele relatou que a Câmara já 481 

tinha feito todo Planejamento Acadêmico em dezembro, conforme orientação do retorno 100% com 482 

atividades presenciais, com ocupação dos espaços sem nenhuma restrição, mas esse cenário se 483 

modificou na Reunião do CPEC no início de fevereiro. Falou que isso na verdade impacta 484 

diretamente na organização da Câmara, embora possa parecer que estejam muito longe do próximo 485 

semestre, com prazo tranquilo para a Câmara e para os setores técnicos, esse prazo não é nada 486 

tranquilo, na verdade estamos muito atrasados, não porque queremos, não é só a EFLCH, são todos 487 

os campi, porque o Planejamento Acadêmico tinha que ter sido entregue em 27 de janeiro, nós não 488 

conseguimos fechar esse planejamento, porque há uma série de condições que impactam nesse 489 

planejamento, então está previsto na reunião extraordinária do Conselho de Graduação de 18 de 490 

fevereiro, onde será pautada a aprovação da portaria que vai regulamentar o que pode ser feito no 491 

próximo semestre ou não. Só conseguimos avançar no Planejamento no Campus quando essa 492 

portaria sair porque não sabemos o que ela vai determinar. Há uma previsão, há um indicativo da 493 

Pró-Reitoria de Graduação em que as Unidades Curriculares ocorrerão obrigatoriamente de forma 494 

presencial, com possibilidade de algumas atividades não realizadas presencialmente, a fim de 495 

complementação de carga didática ou enfim de algum ajuste que precisa ser feito em função do 496 

modo como o Campus poderá ser ocupado. A Câmara de Graduação com o Apoio Pedagógico já 497 

havia feito um redimensionamento, considerando uma redução da oferta de vagas nas disciplinas, 498 

mas uma redução da oferta de vagas pensando o mínimo necessário que precisamos para cumprir 499 

não só o regimento, mas também o número de estudantes ingressantes nas unidades obrigatórias e 500 

eletivas. Esse planejamento vai ser rediscutido em função dessa Portaria, não está ainda definido, 501 

possivelmente após o dia 18 os coordenadores de cursos realizarão reuniões com as Comissões de 502 

Cursos em NDE, para que possam definir como os cursos de graduação da EFLCH vão se 503 

reorganizar para a limitação. Prof. Fernando esclareceu que as salas de aula que antes poderiam ter 504 

até 72, ou até 80 estudantes, serão reduzidas para em torno de 60 estudantes, isso para algumas 505 

unidades curriculares é um impacto bastante grande, talvez demandando outros modos de 506 

funcionamento para essas unidades curriculares. Uma questão que tem afligido muito os 507 

coordenadores de cursos, há uma Instrução Normativa Federal vigente que prevê a possibilidade de 508 

trabalho remoto para servidores com mais de 60 anos ou com comorbidades, isso não é da esfera da 509 

Câmara, nem das Coordenações de Cursos, esse tipo de atividade não é deliberado pela Câmara, 510 

nem pelo Conselho de Graduação, mas na reunião que tiveram na segunda feira com a Reitoria, a 511 

Sra. Elaine Damasceno, a Pró-Reitora de Gestão com Pessoas, informou que futuramente vai 512 

informar o fluxo para esses servidores docentes, ou TAEs, que se enquadram nesse perfil. Esse 513 

procedimento envolverá uma análise de documentação, relatórios médicos pelos médicos do 514 

trabalho da Unifesp e o afastamento ocorrerá segundo essa análise.  É um momento muito difícil, 515 
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muito delicado para coordenadores de cursos, para a própria Câmara, para os setores técnicos, 516 

principalmente Secretaria de Graduação e Apoio Pedagógico, momento delicado para os estudantes 517 

porque por vezes eles demandam, comentam como ocorrerão as atividades e não sabemos como 518 

responder com certeza porque temos muitas condicionais ainda não definidas que impacta 519 

diretamente com o Planejamento. A expectativa é que depois dessa reunião do dia 18, consigamos o 520 

mais rápido possível concluir o planejamento das atividades de Graduação para o próximo semestre, 521 

porque o período de rematrícula se inicia em 13 de março e esse calendário não será revisto. A Pró-522 

reitora já afirmou que essas datas estão mantidas. Se alterarmos, precisamos alterar todo o 523 

calendário e o próximo semestre irá se atrasar. Os coordenadores de cursos e a própria Câmara 524 

muitas vezes não sabem responder algumas dúvidas, porque de fato não tm as informações que 525 

precisam para responder essas dúvidas. Talvez, a expectativa é essa, que com o Conselho de 526 

Graduação no dia 18 de março, a Câmara já agendou uma reunião extraordinária neste dia, que a 527 

partir daquilo que for aprovado, a Câmara consiga tomar algumas decisões em função do que foi 528 

decidido para que os coordenadores tenham tempo de consultar os NDEs e a comissões de curso e a 529 

uma nova reunião extraordinária da Câmara antes do feriado Carnaval para que possam aprovar o 530 

planejamento do próximo semestre. Prof. Fernando Rodrigues agradeceu ao Prof. Bruno e a Profa. 531 

Sandra pela oportunidade. Prof. Sandra assumiu a palavra e afirmou que é isso mesmo, temos que 532 

estar cientes da missão que não estamos voltando ao que estávamos em 2019, vamos ter que 533 

readequar nossas ações e as possibilidades que se impõem, ainda que entendamos algumas 534 

resoluções e decisões vão determinar perdas para alguns, teremos que readequar porque é a 535 

possibilidade que estamos visualizando. As vezes tomamos decisões e parece que alguns dizem que 536 

fulano vai perder, mas todos estamos perdendo nesse momento, mas se estamos perdendo por um 537 

lado, estamos ganhando por outro, vamos poder voltar, vamos nos encontrar pessoalmente, de 538 

alguma forma recuperar um pouco dos danos pedagógicos que tivemos até hoje, que foram grandes. 539 

Se alguns se adequaram perfeitamente ao ensino a distância, outros desastrosamente perderam 540 

muito, é muito importante termos essa noção, nossas decisões serão em conjunto, não vai dar para 541 

pensar em cada departamento, em cada curso, vamos ter que pensar em diminuir danos para todos, 542 

porque o que o Prof. Fernando Rodrigues falou é muito importante, cada peça que se move tem que 543 

repensar tudo, queremos fazer X, não dá para fazer X sem mexer em Y, Z e H, então por isso que 544 

estamos chamando todos porque as decisões tem que ser tomadas de imediato,   contando com a 545 

possibilidade que tudo mude e chegue em abril e possamos voltar 100% sem restrições é uma 546 

possibilidade também, mas não é uma possibilidade que se impõe hoje. Prof. Bruno assumiu a 547 

palavra e afirmou que esses relatos foram muito bons e queremos buscar a redução de danos. A 548 

conclusão a que podemos chegar é justamente essa, pensar o melhor possível e encarar de forma 549 

coletiva, cada um sabe quais são as perdas na sua disciplina, no seu setor, na sua sala de aula, e no 550 

coletivo é o melhor possível que chegamos e se com o tempo percebermos que há uma alternativa 551 

mais adequada, poderemos mudar, o que não podemos dizer que essa disciplina é mais importante 552 

que a outra, todas são importantes. O Presidente reforçou o apelo para a participação nessas 553 

atividades, nessas Comissões, tem essa Comissão Central, mas nada impede que cada curso, cada 554 

departamento se organize para ajudar essa Comissão Central, precisaremos do esforço de todos e 555 

todas para que até a comunicação com os estudantes, entre os estudantes, entre os servidores, TAEs, 556 

todo mundo possa fazer isso da melhor maneira possível. Prof. Bruno finalizou dizendo que esse era 557 

o informe, que foi bastante detalhado e esclarecido, que várias perguntas foram respondidas e 558 
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agradeceu muito a todos que participaram dessas atividades todas. 21 Homenagem à Profa. Dra. 559 

Célia Maria Benedicto Giglio por ocasião da sua aposentadoria, por solicitação da Profa. Dra. 560 

Marian Ávila de Lima e Dias, Chefe do Departamento de Educação da EFLCH - Anexo XX. 561 

Prof. Bruno anunciou a homenagem à Profa. Dra. Célia Maria Benedicto Giglio por ocasião da sua 562 

aposentadoria e passou à Profa. Dra. Marian Ávila de Lima e Dias, Chefe do Departamento de 563 

Educação da EFLCH. Profa. Marian Ávila destacou, que em um momento de tantos desafios, é uma 564 

alegria homenagear uma professora que foi uma das pioneiras, que ajudou junto com outros 565 

colegas, não só implementar o curso de Educação, como o próprio campus. Agradeceu pela 566 

presença da Profa. Célia Maria Giglio na reunião. Relatou que a Profa. Dra. Célia Maria Benedicto 567 

Giglio foi docente e pesquisadora nas áreas da História da Educação e Gestão Escolar na Unifesp, 568 

entrou em 2006, consolidou o campus junto com outros pioneiros. Foi também professora da 569 

educação básica do município de São Paulo, antes de ingressar na Unifesp.  Essa experiência aliada 570 

a formação acadêmica que foi pela USP, são marcas que combinam com a programa de Residência 571 

Pedagógica que é conhecido nacionalmente e é um traço distintivo da formação ofertada pelo curso 572 

de Pedagogia da Unifesp que a Profa. Célia Maria Giglio batalhou para se tornar realidade. Profa. 573 

Marian Ávila ressaltou a importância em celebrar e agradecer publicamente o trabalho da Profa. 574 

Célia Maria Giglio na Unifesp, que sempre foi orientado por princípios democráticos e desejou 575 

felicidades nessa nova etapa da vida, que continue a enriquecer as trilhas da Educação pelo país, 576 

que sempre são cheias de desafios. Profa. Marian Ávila finalizou a homenagem e registrou o 577 

agradecimento ao seu papel fundamental para o desenvolvimento do curso e do próprio 578 

Departamento de Educação. O Presidente elogiou a homenagem e convidou a Profa. Célia Maria 579 

Giglio a participar. Profa. Célia Maria Giglio agradeceu publicamente a homenagem do 580 

Departamento de Educação da EFLCH, agradeceu ao espaço que o Prof. Bruno concedeu para esse 581 

momento e ao campus Guarulhos. Relatou que sua carreira na Educação começou na Educação 582 

Básica em 1981 e encerrou em 2021, que considera um privilégio, porque teve a oportunidade de 583 

viver a implantação da escola que nasceu tão somente como Campus Guarulhos. Quando no lugar 584 

atual do nosso majestoso prédio, havia um galpão de madeira que era utilizado pelo Centro de 585 

Abastecimento de Guarulhos. Citou que um grupo de colegas, ela e mais trinta e nove docentes, que 586 

foram os pioneiros e deram início a EFLCH da Unifesp, tiveram o privilégio no sentido de poderem 587 

ter vivido a criação, os conflitos, as disputas e isto é vida. Foram quarenta colegas, quatro cursos 588 

que foram se construindo ao longo do tempo com os novos colegas que foram chegando na 589 

sequência. Quatro cursos que propuseram os cursos de Letras e História da Arte. Declarou que 590 

aprendeu muito nesses dezesseis anos de Unifesp, que construiu um imenso respeito pelo trabalho 591 

coletivo e pela qualidade do trabalho que a EFLCH consegue demonstrar. Falou que tem orgulho 592 

dessa instituição, dessa escola e considera esse desafio que estamos vivendo nesse momento é 593 

apenas mais um e que tem certeza a escola consegue passar por ele e aprender muito a partir daí. 594 

Nos últimos dois anos o ensino remoto foi e continua sendo um desafio, mas aprendemos a 595 

sociabilidade de outras maneiras e os estudantes apesar de distantes do prédio e do convívio 596 

cotidiano, ele ainda assim tem o privilégio de ter os professores que a escola tem. Profa. Célia 597 

Maria Giglio informou que continua atuando no PPG em Educação e tem um carinho imenso por 598 

essa história vivida nesses dezesseis anos na Unifesp. Ela lembrou que o campus Guarulhos 599 

desafiou a Unifesp, a Universidade da Saúde e nós talvez tenhamos sido os estrangeiros que mais 600 

desafiaram as lógicas da escola. Ciências Humanas fincou uma bandeira que não dá para retirar 601 
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nunca mais da história da Unifesp. Ela agradeceu a Profa. Marian, Prof. Bruno, os colegas de 602 

trabalho do departamento de Educação, que em todos os momentos crescemos, aprendemos alguma 603 

coisa e demonstramos a nossa capacidade de criação, de cursos que tem uma qualidade especial.  604 

Profa. Célia Maria Giglio finalizou agradecendo a homenagem e por esses anos que pode conviver 605 

na instituição. Prof. Bruno agradeceu por tudo que ela nos ensinou nesse período longo e frutífero 606 

que esteve na Graduação, que está muito satisfeito de ver que vai continuar na Pós-graduação e que 607 

na Graduação já foi aprovada, em reunião anterior, a abertura de concurso para a vaga de professora 608 

no Departamento de Educação, é uma revolução que acontece no Campus Guarulhos, a cada dia 609 

que passa isso se reforça, por onde vamos, encontramos egressos, que lembram com muito carinho 610 

afirmando que passaram na EFLCH, isto é muito bom, sendo que no ano passado tivemos alguns 611 

casos de estudantes que faleceram de COVID e a Direção Acadêmica entrou em contato com os 612 

familiares para sabermos o que poderíamos fazer, as mais variadas razões, as vezes um computador 613 

que tinha que ser devolvido, fizemos homenagem colocando nome de estudante no teatro, 614 

destacamos que todos os familiares afirmaram que a EFLCH transformou a vida do familiar. Isso 615 

nos dá uma grande ideia da transformação que acontece no Campus Guarulhos. Ele lembrou que 616 

quando chegou na EFLCH em 2009, ficou estarrecido o saber que os estudantes da primeira turma 617 

haviam criado um cursinho popular dos Pimentas e o relato deles era que a primeira coisa que eles 618 

aprenderam foi que as pessoas do entorno da Universidade nem sabiam sequer que existia 619 

Universidade Pública, pois para eles Universidade era coisa que custava caro, portanto isso nos dá 620 

uma ideia da transformação que acontece. Prof. Bruno declarou, que representando toda a 621 

Comunidade da EFLCH, prestou homenagem e agradeceu por tudo que a Profa. Célia fez pela 622 

EFLCH e continuará fazendo agora na Pós-graduação. Profa. Célia assumiu a palavra agradeceu a 623 

todos e todas e afirmou que ainda se sente parte da Unifesp e deseja muito que consigamos 624 

enfrentar todos os desafios, conforme a Profa. Sandra afirmou não são menores, estão concentrados 625 

todos de ordem prática, operacional, elas fazem a diferença na relação com a comunidade e é um 626 

pouco dessa força e dessa característica da Escola que acabou de ser mencionada. Ela agradeceu 627 

muito e afirmou que está muito contente em poder continuar na Pós-graduação. Prof. Bruno 628 

registrou que iremos reabrir o teatro de forma grandiosa quando isso for possível. O Presidente 629 

declarou encerrados os pontos de pauta e passou para os Informes: Ele esclareceu que o informe 630 

principal da Direção Acadêmica já foi feito, que foi sobre as atividades da Comissão de Retorno 631 

Gradativo, Progressivo e Seguro às Atividades Presenciais. Direção Administrativa: A Sra. Janete 632 

cumprimentou a todas e todos, deu as boas-vindas aos membros recém-eleitos da Congregação e 633 

disse que faria um breve informe, iniciando com um resumo do ano de 2021 e as principais 634 

atividades desenvolvidas pelo Departamento Administrativo e finalizando com notícias do 635 

orçamento de 2022, conforme apresentação (Anexo I). Falou sobre as principais atividades das 636 

Divisões de Controladoria, Gestão de Contratos, Gestão de Materiais, Gestão Ambiental, 637 

Infraestrutura, Serviços Gerais, Gestão com Pessoas e Tecnologia da Informação e, sobre o 638 

orçamento de 2022, disse que: temos algumas ações, algumas contas; na ação específica (20RK) 639 

que é de funcionamento das Universidades Federais, para a UNIFESP há cinquenta e um milhões, 640 

novecentos e vinte e seis mil reais; no ano passado, tivemos cinquenta e três milhões e 641 

quatrocentos, oitenta e sete mil reais; na apresentação em exibição foram listados todos os contratos 642 

da EFLCH; alguns contratos foram renovados e outros licitados; durante a pandemia nem todos os 643 

postos de trabalho previstos nos editais foram contratados, o que trouxe economia. Fez alguns 644 
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comentários sobre cada um dos contratos vigentes na EFLCH. Relatou que, com o retorno das 645 

atividades presenciais, as despesas mensais estimadas da EFLCH serão de quatrocentos e cinquenta 646 

e três mil reais e ressaltou que, no período da pandemia, as despesas mensais da ELFCH giravam 647 

em torno de trezentos e quarenta e três mil reais. Concluiu a apresentação agradecendo a atenção, 648 

agradeceu: a equipe administrativa, a parceria com o Sr. Marcos K. (assessor das Direções 649 

Acadêmica e Administrativa), Prof. Bruno e Profa. Sandra e se colocou à disposição. Biblioteca: O 650 

Prof. Bruno leu dois informes que foram colados no chat pelo chefe da Biblioteca, Sr. Caio Batista. 651 

Disse que: o primeiro informe é sobre os depósitos de TCC. Nos cursos em que o TCC é um 652 

elemento da matriz curricular, considerando o calendário acadêmico aprovado, o dia sete de março 653 

é o prazo máximo para a realização do depósito no Repositório Institucional. A Biblioteca vai entrar 654 

em contato com as coordenações de curso a partir do dia quinze de fevereiro, no entanto, a equipe 655 

faz este lembrete aos departamentos acadêmicos; o segundo informe é um pedido de colaboração 656 

dos diversos segmentos da comunidade acadêmica (docentes, discentes, TAES) para a renovação da 657 

composição da Comissão de Biblioteca. Não havendo mais informes e nada a tratar, o Prof. Bruno 658 

declarou encerrada a reunião às doze horas e vinte e cinco minutos e eu, Andreia Costa Torres da 659 

Mota, lavrei a presente ata. ATA APROVADA NA SESSÃO ORDINÁRIA MENSAL DO DIA 03 DE 660 

MARÇODE 2022. 661 


