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• Fortalecer a identidade acadêmica do Campus
Guarulhos;

• Integração entre ações de assistência e de ensino
visando aumentar a permanência dos estudantes;

• Diálogo e respeito às diversidades num ambiente
democrático;

• Gestão Democrática;

• Articulação da EFLCH com a sua vizinhança e a cidade
de Guarulhos.

Chapa 1 - Unidade e Democracia 
(2016)



• Conjuntura desde 2016, início da gestão 2017;
• Início dos ataques violentos à autonomia universitária;
• Cortes orçamentários mais severos;
• Pandemia desde 17/03/2020: implantação do trabalho remoto e reorganização de fluxos

acadêmicos;
• Posicionamentos da Direção Acadêmica e ampliação do debate para a Congregação e Consu:

• Solidariedade e notas de repúdio aos perseguidos;
• Rejeição do Future-se;
• Defesa do Fundeb;
• Contra a volta às aulas na rede pública;
• Defesa da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva;
• Defesa do pagamento institucional das Associações Nacionais de Pós-Graduação e

Pesquisa (ANPOCS, ANPED E ANPOF);

A EFLCH e um Brasil em Crise



A EFLCH e um Brasil em Crise

Verbas 2017 2018 2019 2020

Custeio 5.594.792,78 6.214.480,60 5.646.231,40 5.279.135,71

Capital 1.439.556,32 60.254,89 104.741,59 113.183,00 

ORÇAMENTO DO CAMPUS GUARULHOS
(2017-2020)

DETALHES NO SITE DO CAMPUS



• Reforço do sentido coletivo e sistêmico das atividades da
EFLCH;

• Mediação de conflitos;

• Diálogo permanente com setores;

• Trabalho em equipe com chefias dos setores acadêmicos;

• Atuação na transição das jornadas de trabalho (reversão da
jornada flexibilizada e implantação do trabalho remoto);

• Contratação de estagiários remunerados para o campus (20
vagas + 6) contemplando Centro de Memória e Pesquisa
Histórica, Laboratório Áudio Visual e Biblioteca);

• Preservação do pacto de vagas assinado entre Direção e
Reitoria evitando jornada dupla de servidor e prestação de
serviços para a Reitoria;

Fortalecimento da EFLCH



• Implementação do Observatório Temático de Educação Superior da
EFLCH/Unifesp:

• Pesquisa sobre os egressos
• I Encontro de Egressos
• EFLCH em Números – site do campus
• Portal de Egressos

• Assessoria docente responsável exclusivamente pela comunicação da
EFLCH: – interna, reitoria e entorno;

• Emendas Parlamentares 2020 – RS$ 500.000,00 (Deputado Eli Correia
Júnior) + R$ 600.000,00 (Deputado Alencar) + RS$100.000,00 (Deputado
Vicentinho - em parceria com Biblioteca); Total R$ 1.200.000,00 = Reforma
do Prédio Administrativo e Teatro; aquisição de estantes e outros bens
para a Biblioteca);

• Emendas Parlamentares – 2021 (solicitadas aos mesmos parlamentares)
R$ 500.000,00 + R$ 500.000,00 = R$ 1.000.000,00;

Fortalecimento da EFLCH



• Consolidação paulatina dos espaços interdepartamentais com
aprovação de alguns regimentos;

• Articulação e organização da contratação de 20 professores
visitantes, em parceria com a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa,
com amplo debate na Congregação, divisão justa entre os
departamentos e inclusão, no plano de trabalho, de uma
perspectiva de atendimento à EFLCH e não somente aos Programas
de Pós-Graduação;

• Consolidação da organização do setor da Direção Acadêmica e
secretaria da Câmara de Extensão;

• Organização de fluxos internos e transparentes para a
Congregação, preservando a institucionalidade nas decisões
(principalmente com a implantação do ambiente SEI);

Fortalecimento da EFLCH



• Instituição de um Calendário Unificado do Campus, agregando ações da
graduação, pós-graduação e extensão, o que possibilitou uma visão do todo
para a comunidade acadêmica;

• Participação na organização da presença da EFLCH na Feira do Estudante de
Guarulhos, Feira do Estudante – Guia do Estudante;

• Presidência da comissão do Congresso Acadêmico da Unifesp 2018, após
descentralização e criação de forma de gestão dos trabalhos adotada nos
anos subsequentes;

• Participação da organização e divulgação do Dia Aberto, em parceria com a
Câmara de Graduação, ampliando o evento para o período noturno;

• Implantação de jornada de trabalho flexibilizada na secretaria da pós-
graduação e direção acadêmica;

Fortalecimento da EFLCH



• Criação do Comitê de Retorno Retorno às Atividades Presenciais;

• Criação de Comissão Permanente de Vagas resultado de análise da
situação dos TAES;

• Implantação do trabalho remoto em parceira com a Propessoas e
Direção Administrativa;

• Criação de Comitê de Análise e Combate à Evasão Discente da EFLCH;

• Iniciativa de fortalecer o Núcleo de Editoração da EFLCH antecipando
licitações de contratos de revisão, tradução, compra de DOI
(interrompido);

• Submissão de Projeto para Reforma do Teatro ao Edital de Assuntos
Difusos (aprovado, mas não concedido) ;

• Criação de condições para receber o acervo do Centro do
Professorado

Fortalecimento da EFLCH



Fortalecimento da EFLCH

Elaboração e 
aprovação do 
organograma 
do Campus 
Guarulhos



• Processo de ensalamento semestral – aprovado em Congregação;

• Manutenção das salas de aula durante os intervalos dos semestres;

• Estabelecimento de convênios com empresas para estágios
remunerados;

• Colação de Grau e cerimônia festiva;

• Recuperação de patrimônio – devolução de livros pelos formandos;

• Solicitação de intérpretes;

• Solicitação do Teatro pela sociedade civil;

• Formulários FAPESP (em parceria com Câmara de Pós-Graduação e
Pesquisa).

Organização de fluxos:



• Pesquisa de egressos;

• Estudo sobre estágios remunerados dos estudantes da EFLCH;

• Parceria com Câmara de Graduação e Chefias de Departamento para

tomada de decisões sobre retorno às atividades acadêmicas não

presenciais em defesa da autonomia da EFLCH;

• Apoio ao Projeto Pimentas de Ouro;

• Criação do GTAI anterior à Política de Acessibilidade e Inclusão da

Prae, atual- NAI;

• Parcerias com UFABC, SME Guarulhos e demais campi para suprir

demanda de intérpretes de Libras, com agilidade;

• Audiências públicas com estudantes;

• Sessão de espaço e acompanhamento do Encontro Nacional dos

Ensino-Pesquisa-Extensão



• Protagonismo na organização da matrícula de ingressantes em
parceria com Prograd, Secretaria Acadêmica e Apoio Pedagógico;

• Defesa do restaurante universitário universal;

• Participação na organização da Calourada;

• Organização de aula inaugural;

• Concessão de função gratificada à Coordenação da Residência
Pedagógica;

• Catalogação da reserva técnica da Fapesp com contratação de
estagiários: de 58600 itens a serem processados, 19962 foram
concluídos (35,14%) – jan/2019 a março/2020;

• Salas de defesa – mobiliário oferecendo acolhimento de qualidade

Ensino-Pesquisa-Extensão



Parceria constante com a Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa:

• Reformulação de formulários FAPESP com apresentação de
infraestrutura do campus; incentivo à recursos; aumento de
reserva técnica do campus;

• Procedimentos para Prêmio Tese/Dissertação EFLCH;

• Reformulação do setor de pós-graduação (interrompida);

• Verba Proap: integração com Direção Administrativa.

Ensino-Pesquisa-Extensão



Identidade visual do Campus

Ações conjuntas com assessoria docente responsável
exclusivamente pela comunicação da EFLCH: interna,
reitoria e entorno;

• Contratação de estagiário específico para a assessoria de
comunicação;

• Logotipo da EFLCH;

• Sinalização do Arco e Prédio Acadêmico;

• Folder da EFLCH com tradução para o Inglês, Francês e Espanhol;

• Banner para exposições;



Identidade visual do Campus

• Podcast;

• Entrevistas;

• Produção de vídeos de eventos;

• Reorganização da página inicial do site: “janelas” EFLCH; ÓRGÃOS
COLEGIADOS, REPRESENTAÇÕES e CONGREGAÇÃO;

• EFLCH nas Mídias Sociais:
• Instagram
• Canal do Youtube
• Facebook



Elaboração e Aprovação 
Logotipo da EFLCH



Identidade visual do Campus



• Participação em todos os 7 conselhos da Unifesp;

• Agenda positiva em todos os conselhos internos ressignificando a
identidade do campus e da Escola;

• Protagonismo na participação dos Conselhos (Prae-auxílio
estudantil; Pro-Pessoas – PDP; Coplad – Orçamento; Proplan – PDI;
Prograd – ADEs);

• Interlocução entre as principais decisões institucionais e a
Congregação - transparência e circulação de informações;

• Presença no Colegiado de Diretores e Reuniões de Diretores com a
Reitoria em defesa dos interesses da comunidade acadêmica do
Campus Guarulhos.

O Campus Guarulhos e a EFLCH 
na Unifesp 



• Reuniões Periódicas com o Prefeito;
• Reuniões com Secretarias:

• Direitos Humanos; 
• Educação; 
• Justiça; 
• Desenvolvimento Urbano; 
• Transporte e Mobilidade Urbana; 
• Diretoria Regional de Ensino – Norte e Sul (SEE);

• Participação em Conselhos Municipais: 
• Educação; 
• Meio Ambiente; 
• Segurança; 
• Desenvolvimento;

• Estreitamento da Relação com a Câmara de Vereadores;
• Comemoração anual do aniversário do Campus Guarulhos em parceria com 

a Câmara de Vereadores; 

A EFLCH em Guarulhos



• Participação em Programas da TV Câmara;

• Participação na Feira do Estudante promovida pela Subsecretaria da Juventude;

• Abertura do uso do teatro para toda a sociedade civil, anteriormente restrito para 
instituições públicas;

• Cessão de espaço do Teatro para a CIA do Caminho Velho;

• Co-coordenação e Apoio ao Cursinho Popular dos Pimentas;

• Reuniões com Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e Conselho Tutelar;

A EFLCH em Guarulhos



Parcerias:

• Fórum de Diretores de Centros de Educação – ForumDir;

• Organização da Semsitec (Semana do Conhecimento – Prefeitura de
GRU);

• Semana de Educação da Secretaria Municipal de Educação;

• Estreitamento de relações com o SESC Guarulhos;

• Estreitamento de relações com a Fatec e IFSP Campus Guarulhos com
proposta de realização de ações conjuntas;

• Parceria com o CEU Pimentas: uso mútuo dos espaços da EFLCH e do CEU.

A EFLCH em Guarulhos



• Reforma do Centro Acadêmico dando dignidade ao espaço utilizado
pelos estudantes que estava bastante vulnerável;

• Integração Direção Acadêmica e Direção Administrativa;

• Entrega da reforma do Prédio Arco: intervenção decisiva para a
entrega e necessidade de gastos e ações pós entrega para integrar a
reforma ao restante do campus;

• Sala da Congregação: organização e mobiliário;

• Equipamentos e mobiliário das 4 salas de defesa da pós-graduação;

Serviços e Infra Estrutura



• Planejamento da aquisição de móveis para os gabinetes dos
professores sem finalização por questões orçamentárias;

• Plano de segurança para dirimir fragilidade do campus;

• Reforma do Prédio Administrativo e Teatro – aprovada em
Congregação;

• Leilão do ônibus: compra de armários para os projetores, aquisição
de 10 novos projetores;

• Reforma da sala da Direção Acadêmica criando condições de
trabalho para os servidores.

Serviços e Infra Estrutura
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