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Ata aprovada na Congregação de 10/06/2021. 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 02 DE JULHO DE 2020.  Aos dois dias 2 

do mês de julho do ano de dois mil e vinte, no sistema virtual de conferência, via Rede Nacional de 3 

Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às nove horas e três minutos, a reunião ordinária da 4 

Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 5 

Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida Silvestre. Presentes: 6 

Direção Acadêmica: Prof. Dr. Janes Jorge (Vice-Diretor Acadêmico). Representantes 7 

Professores Titulares, Associados e Adjuntos: Prof.ª Dr.ª Carolin Overhoff Ferreira 8 

(Departamento de História da Arte), Prof.ª Dr.ª Flávia Galli Tatsch (Departamento de História da 9 

Arte), Prof. Dr. Júlio César Casarin Barroso Silva (Departamento de Ciências Sociais), Prof.ª Dr.ª 10 

Marina Pereira de Almeida Melo (Departamento de Educação), Prof.ª Dr.ª Renata Marcilio Candido 11 

(Departamento de Educação), Prof. Dr. Bruno Konder Comparato (Departamento de Ciências 12 

Sociais), Prof.ª Dr.ª Melvina Afra Mendes De Araújo (Departamento de Ciências Sociais), Profa. 13 

Dra. Lucia Rocha Ferreira (Departamento de Filosofia), Profa. Dra. Marina Soler Jorge 14 

(Departamento de História da Arte), Prof.ª Dr.ª Joana de Fátima Rodrigues (Departamento de 15 

Letras), Prof.ª Dr.ª Sueli Salles Fidalgo (Departamento de Letras), Prof. Dr. Maximiliano Mac 16 

Menz (Departamento de História), Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Departamento de Ciências 17 

Sociais), Prof. Dr. Fernando Maciel Gazoni (Departamento de Letras) e Prof.ª Dr.ª Rosângela 18 

Ferreira Leite (Departamento de História). Representantes Técnicos Administrativos: Caio 19 

Batista da Silva (Chefe da Biblioteca), Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão de Infraestrutura), 20 

Lídia Gonçalves Martins (Apoio Pedagógico), Paulo de Oliveira Dourado (Infraestrutura) e 21 

Andreza Felix De Avelois (Apoio Pedagógico). Representantes Chefes de Departamento: Prof. 22 

Dr. João do Prado Ferraz de Carvalho (Chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. Rodrigo 23 

Soares de Cerqueira (Chefe do Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Fabiana Schleumer (Chefe do 24 

Departamento de História), Prof.ª Dr.ª Ana Maria Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de 25 

História da Arte) e  Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Chefe do Departamento de Ciências 26 

Sociais) e Prof.ª Dr.ª Patricia Fontoura Aranovich (Vice-Chefe do Departamento de Filosofia). 27 

Câmara de Graduação: Prof.ª Dr.ª Vera Lucia Gomes Jardim. Câmara de Pós-Graduação e 28 

Pesquisa: Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. Câmara de Extensão e Cultura: Prof.ª Dr.ª 29 

Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira. Representantes Discentes: Ariana Rodrigues Neres de 30 

Medeiros, Samuel Dias Ribeiro, Vitoria Louise Alves Monteiro e Mário Cabral De Almeida. 31 

Servidores técnicos convidados: Janete Marques (Diretora Administrativa). Ausências 32 

justificadas: Prof.ª Dr.ª Jacira de Freitas (Departamento de Filosofia), Prof. Dr. Fábio Franzini 33 

(Departamento de História), Prof. Dr. Glaydson José De Silva (Departamento de História), Prof.ª 34 

Dr.ª Hosana dos Santos Silva (Departamento de Letras), Prof.ª Dr.ª Elaine Lourenço (Departamento 35 

de História), Prof. Dr. José Hamilton Maruxo Junior (Departamento de Letras) e servidor Ailton L. 36 

M. da Silva Frotscher (Pós-Graduação). Não justificaram ausência: Prof. Dr. Alexandre de 37 

Oliveira Torres Carrasco Departamento de Filosofia); Profa. Dra. Izilda Cristina Johanson 38 

(Departamento de Filosofia); Profa Dra. Mariangela Graciano (Departamento de Educação); 39 

Discentes Thalita de Moraes Lacerda; Otavio Marques de Almeida Rodrigues; Vitor Paixão 40 

Roberto; João Batista Magalhães Prates; Servidor Ailton Mesquita Lima e Ivan Ferreira de Sales 41 

Lopes. A Presidência da Congregação iniciou a reunião com o primeiro ponto de pauta: 1) 42 

Aprovação da ata do mês de outubro. A ata do mês de outubro de 2019 foi aprovada com a 43 

indicação de supressão, na página 53, de “ao público LGBT”, indicada pelo Prof. Bruno 44 

Comparato, por 13 votos a favor e 9 abstenções. 2) Aprovação das novas coordenações dos 45 

cursos de História em consonância com eleições homologadas pelo Conselho de 46 
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Departamento: Curso de História Bacharelado: Coordenador Prof. D r. Clifford Andrew 47 

Welch e Vice-Coordenador Prof. Dr. Fabiano Fernandes; Curso de História Licenciatura: 48 

Coordenador Prof. Dr. Fabiano Fernandes; Vice-Coordenador Prof. Dr. Clifford Andrew 49 

Welch. Aprovado por unanimidade. Em seguida, Profa. Magali, seguindo a organização da pauta 50 

encaminhada aos membros da Congregação, iniciou a sessão de Informes Relacionados aos 51 

Cursos de Graduação, por servirem de subsídios para posterior discussão e deliberação dos pontos 52 

3 e 4 da pauta. Núcleo de Assuntos Estudantis (NAE). O Prof. Alexandre informou que, no 53 

momento, havia um grande volume de trabalho remoto no NAE devido à análise de pedidos de 54 

auxílios e à organização da distribuição futura de computadores para os estudantes. Informou que o 55 

Campus Guarulhos recebeu trezentos e setenta e três (373) pedidos de equipamentos 56 

(computadores) e cento e cinquenta e oito (158) novos pedidos de auxílio PAPE. Em comparação 57 

com os outros campi, foi o que recebeu mais pedidos de auxílio, ficando em segundo lugar o 58 

Campus da Baixada Santista.  Justificou que os dados detalhados serão apresentados na próxima 59 

Congregação, pois devido ao grande volume de trabalho, as assistentes sociais do NAE não tiveram 60 

tempo suficiente para consolidá- los. Relatou que o NAE continua, intensamente, atendendo 61 

remotamente; em relação às questões de saúde mental, enviou mensagens para informar aos alunos 62 

que o setor estava aberto para ajudá-los; os psicólogos entraram em contato com todos os estudantes 63 

que declararam, em um determinado momento, estarem em condições complicadas; aqueles 64 

estudantes que aceitaram receber esse apoio receberam aconselhamento psicológico, por meio de 65 

encontros no Google Meet ou conversas periódicas; foram atendidos casos de alunos que estão em 66 

situações precárias; o NAE formou uma força-tarefa para manter conversas em tempo real e garantir 67 

que os estudantes possam pedir todos os auxílios, mesmo aqueles que têm dificuldades de acesso a 68 

computadores e internet. Explicou que o serviço de saúde do estudante não estava atendendo porque 69 

todos os esforços foram direcionados para o atendimento relacionado aos casos de COVID-19, no 70 

entanto, estavam sendo priorizados casos de alunos que necessitavam de receita médica e 71 

acolhimento psiquiátrico. Solicitou, por fim, que fosse divulgado que o NAE oferece 72 

acompanhamento psicológico aos estudantes. Profa. Magali ressaltou a importância de se falar 73 

sobre a lista que a PRAE enviou às coordenações de curso e à Direção Acadêmica com as respostas 74 

dos estudantes aos questionários de levantamento de suas condições socioeconômicas. Relatou que 75 

a EFLCH tem uma lista com os nomes de todos os estudantes que não preencheram o questionário, 76 

por curso, e que foi enviada à Direção Acadêmica, às coordenações de curso e ao NAE uma lista 77 

com os nomes de todos os alunos que fizeram o cadastro para receber os computadores. O Prof. 78 

Alexandre disse que o NAE ainda pode fazer a intermediação entre os estudantes e a PRAE para 79 

tentar garantir internet e/ou computador aos que não tiveram acesso aos e-mails ou aos editais. A 80 

representante discente, Ariana, solicitou esclarecimentos adicionais sobre os estudantes que não 81 

tiveram acesso aos editais emergenciais, pois foi procurada por uma aluna que estava sem acesso à 82 

internet e ao computador e que perdeu o prazo para fazer a solicitação de auxílio. Perguntou para 83 

onde deveria direcionar os estudantes que estavam nesse tipo de situação. O Prof. Alexandre 84 

informou que os alunos deveriam entrar em contato com NAE, que faria uma lista com todos os 85 

estudantes que, por motivos de comunicação, não tiveram acesso aos editais emergenciais para que 86 

fosse feita a intermediação desses casos junto à PRAE. Câmara de Graduação. A Profa. Vera 87 

informou que foram implementadas as diretrizes para a retomada do Calendário Acadêmico em 88 

Atividades Domiciliares Especiais (ADE), aprovadas na Câmara de Graduação, Congregação, 89 

Conselho de Graduação e Consu e que colocá- las em prática significaria começar a resolver 90 

problemas práticos, pois cada decisão teria um impacto nas ações técnicas e nos registros da 91 

secretaria de modo que o problema toma proporções cada vez maiores. Ressaltou que a Câmara de 92 
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Graduação tem trabalhado muito porque cada área precisa se reorganizar para encontrar soluções 93 

aos seus problemas específicos e que é necessário verificar o impacto em situações que são 94 

exceções, porque, em geral, há mais exceções que regras, pois existem muitas situações que não 95 

podem ser previstas e, para cada caso, há necessidade de debates, orientações e soluções a serem 96 

enfrentadas. Explicou que neste momento a Câmara de Graduação está trabalhando com os quadros 97 

das U.C. de cada curso e os coordenadores estão conversando com os professores e organizando 98 

esse processo. Indicou que, talvez, na próxima reunião da Congregação, seja possível apresentar 99 

essa sistematização. Explicou, também, que a Câmara de Graduação está tentando organizar os 100 

quadros com base na indicação dos professores que consideraram sua U.C. possível de ser realizada 101 

em ADE e que todas essas decisões estão sendo balizadas pelos departamentos, pelos colegiados de 102 

cursos, pelas comissões de curso, pelos núcleos docentes estruturantes, preferencialmente sempre 103 

considerando as representações discentes pertencentes a essas instâncias. Informou que há um 104 

direcionamento para a maioria significativa de adesão das U.C. para ADE., o que resultará em 105 

quadros bastante completos, com um número considerável de Unidades Curriculares, porém um 106 

problema que ocorrerá é que, a partir do momento em que os professores aderirem às ADE, todos 107 

os planos de ensino terão que ser refeitos e adaptados, o que gerará uma série de dúvidas, pois essa 108 

transposição não é simples e exigirá uma série de outras conversas e debates. Continuou explicando 109 

que é necessário saber como será elaborada a nova U.C. com as adaptações para Atividades 110 

Domiciliares Especiais e que os planos refeitos terão que ser enviados para as comissões de cursos e 111 

NDE para serem verificados e aprovados no âmbito de cada curso. Após esse processo todos serão 112 

submetidos à Câmara de Graduação para serem discutidos e aprovados. Relatou que havia uma 113 

ideia de submeter esses planos à Congregação, no entanto, isso não faz parte das regras 114 

estabelecidas pela Prograd, então caberá aos professores decidirem se irão aderir às ADE’s e os 115 

planos devem ser aprovados pelas comissões de curso e pela Câmara de Graduação. Todo esse 116 

processo ainda está em andamento e é por isso que não será possível apresentar essa sistematização 117 

à Congregação e à comunidade acadêmica, pois devido ao tempo limitado, a apresentação será 118 

apenas no âmbito da Câmara de Graduação. Os professores da EFLCH estão empenhados nessas 119 

atividades e estão tentando organizar um período de férias. Todos têm trabalhado sem interrupção 120 

até o momento, pelo menos no âmbito da Câmara de Graduação e é necessário que isso seja 121 

organizado para que seja possível a retomada do Calendário Acadêmico. Uma estratégia que foi 122 

posta em prática é que os professores têm entrado em contato prévio com os estudantes para fazer 123 

acordos relacionados às suas unidades curriculares. Por exemplo, reunindo os alunos virtualmente 124 

para discutir a nova proposta e fazer ajustes. O objetivo é saber se os estudantes acreditam que têm 125 

condições de cumprir o que foi proposto e ouvir sugestões. Há vários professores que já estão 126 

fazendo este contato, para fazer alguns ajustes em seus planos. O tempo sempre é muito apertado. A 127 

Profa. Flavia perguntou se havia algum professor da EFLCH que não aderiu à ADE. A Profa. Vera 128 

respondeu que, na verdade, não é o professor que está aderindo à ADE, eles aderem à ADE em 129 

alguma unidade curricular, pois a adesão à ADE não está relacionada ao professor, mas sim ao 130 

entendimento dele se a unidade curricular tem condições de ser adaptada, então não há um quadro 131 

completo de quem aderiu ou não, pois a discussão está em um nível mais técnico de analisar se a 132 

unidade curricular tem condições de ter esta adaptação. A Profa. Magali disse que entendeu que 133 

todos os cursos aderiram. A Profa. Vera confirmou que sim, todos aderiram, mas que há várias 134 

discussões relacionadas ao estágio, por exemplo, que ainda estão sendo debatidas, alguns cursos 135 

aderiram, outros não e outros estão achando uma forma de resolver esta questão, por esse motivo 136 

são realizadas reuniões constantemente para resolver diversos pontos. A representante discente 137 

Ariana relatou que foram encaminhadas algumas questões dos alunos referentes às unidades 138 
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curriculares emergenciais, pois foram finalizadas e eles não sabem quando e como irão receber  os 139 

certificados, e que os professores também estão com esta dúvida. Outra questão levantada pela 140 

discente foi sobre os cursos online e minicursos, ministrados por outra instituição, se serão aceitos 141 

ou não, em razão da carga horária. A Profa. Vera respondeu que as unidades curriculares 142 

emergenciais serão incluídas no histórico do aluno como cumpridas, caso o aluno tenha cumprido 143 

todas as etapas e o professor estabeleceu como UC cumprida, porém não contarão como carga 144 

horária na integralização do curso, visto que elas não fazem parte da matriz do curso, por isso os 145 

estudantes podem realizar quantas unidades curriculares emergenciais quiserem e elas irão aparecer 146 

como currículo do aluno apenas. As unidades curriculares emergenciais poderão ser aproveitadas 147 

como horas complementares, a Comissão de Curso pode aceitar como hora complementar. A Profa. 148 

Vera informou que sobre o aproveitamento dos certificados externos seria preciso constar do 149 

histórico e este trâmite será discutido e analisado com o apoio pedagógico e secretaria geral da 150 

Unifesp e como seria a entrega desse material para evitar ao máximo entregas presenciais de 151 

documentos.  Cada categoria dentro das atividades complementares tem um limite de horas a serem 152 

aproveitadas, ou seja, dependendo do curso que o aluno fizer e a quantidade de horas tiver, pode 153 

entrar em uma categoria ou não, e o aproveitamento total dos cursos também é limitado pela 154 

categoria. Por exemplo, se o aluno tiver cumprido o total de horas complementares em apenas uma 155 

categoria (monitoria por exemplo), não será validado, pois o que se espera é que o aluno tenha 156 

experiência em uma variedade de atividades. O Prof. Maximiliano ponderou que a adesão dos 157 

professores ao ensino remoto não é unânime e que há uma pressão da instituição para que seja feita 158 

a adesão ao programa, que não há uma segunda opção, mas que ele entende que a universidade não 159 

pode ficar parada, que para o primeiro semestre é uma atitude correta que as U.C. sejam mantidas e 160 

realizadas pelo sistema remoto, porém sua preocupação é com o segundo semestre, como será feito, 161 

pois não existe nenhum horizonte quanto a isso, como será realizado e quais serão as formas de 162 

encaminhamentos e se haverá equivalências de disciplinas. A Profa. Vera afirmou que a situação 163 

atual impôs pressão junto a todos, mas que o Campus Guarulhos resistiu a uma adesão rápida e 164 

imediata, que apontou uma série de problemas e que acompanhou a evolução da situação que 165 

chegou no limite de uma decisão, pois acredita que não há só uma pressão da instituição para os 166 

professores aderirem, existe uma pressão institucional, social, dos alunos, dos professores, para uma 167 

tomada de decisão. Ressaltou que os professores têm a opção de fazer a adesão da sua disciplina e 168 

fazer as adaptações que forem necessárias, a Câmara tem discutido qual o impacto de um professor 169 

não aderir a uma unidade curricular, esta é a preocupação, ela explicou que no caso de uma UC não 170 

ser ofertada, os alunos terão que fazer em um outro momento, também há a importância de se 171 

pensar em como será ofertada esta UC em outro momento, se terá espaço físico e pensar nas 172 

questões sanitárias no campus,  outro impacto seria na integralização dos cursos, os alunos ficariam 173 

represados e não poderiam integralizar seu curso e se formarem, assim os professores estão 174 

começando a entender as consequências da não adesão, por isso buscou-se alternativas, pois teriam 175 

problemas muito maiores não aderindo do que aderindo às ADE, o processo de adaptação haverá de 176 

ser feito naturalmente e para tanto realizaram-se reuniões e encaminhamentos para se buscar as 177 

melhores alternativas. Profa. Vera afirmou que há uma tentativa de máxima aproximação possível, 178 

neste momento de migração, de aproximação das U.C. presenciais com as à distância e lembrou que 179 

foi realizada uma mudança nos critérios de avaliação, para que os alunos não fossem prejudicados, 180 

com dificuldades de cumprimento de UC, atendendo um número maior de alunos e não 181 

prejudicando aqueles com dificuldades de acesso. O Prof. Max perguntou se no segundo semestre 182 

também se fará uma nova adaptação, mesmo que as disciplinas realizadas de modo virtual não 183 

equivalham às disciplinas realizadas de modo presencial, se de acordo com os documentos da 184 
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Unifesp, no próximo semestre não será pensado um outro modo de adaptação, por mais que se 185 

tenha a preocupação de se manter as atividades, cada professor está convivendo com a pandemia de 186 

uma maneira distinta,  por isso há de se pensar, há uma pressão institucional da qual todos fazem 187 

parte, todos estão vinculados à Universidade. A Profa. Magali afirmou que a Congregação tem que 188 

visar à reflexão sobre a Escola como um todo e que há espaço para expor o que cada um entende 189 

que seja bom para o futuro da EFLCH e compreende que todos foram pressionados, mas que está 190 

havendo uma naturalização dos processos, pois foi resolvida a questão do calendário no sentido de 191 

dar uma resposta à sociedade e agora delegou-se aos campi e aos cursos as suas problemáticas, 192 

então há de se fazer uma análise profunda, por isso é importante que os coordenadores 193 

problematizem estas questões nos respectivos cursos e que a Câmara também problematize. Assim, 194 

há de se tratar os assuntos de forma diferenciada, por exemplo o caso dos formandos, ou dos 195 

estágios obrigatórios das licenciaturas, pois se for decidido que o estágio pode ser realizado à 196 

distância, sem a presença na escola, essa questão ainda não foi discutida e não está prevista na 197 

resolução. A Profa. Rosangela sugeriu pensar em outras estratégias, outras atividades, promover 198 

debates e indaga o que difere o ensino remoto do ensino presencial se o currículo permanecerá o 199 

mesmo. A estudante Vitória iniciou sua fala tratando sobre a questão do ensino remoto híbrido na 200 

Unifesp e apontou que algumas reitorias, como na UFMG e UFRJ, afirmaram que as aulas 201 

presenciais só retornariam quando fosse produzida uma vacina, mas como ainda não se tem esta 202 

definição de quando terá a vacina há a preocupação com os estudantes com essa volta e a questão de 203 

contágio. Ressaltou que o debate não tem que ser centralizado somente nas aulas e na questão 204 

científica, mas também na permanência dos estudantes e que uma reivindicação importante é 205 

garantir, depois do trancamento das disciplinas e das matrículas, que o direito à bolsa da assistência 206 

estudantil  não seja perdido, que as reprovações durante este semestre não entrem no histórico e que 207 

se mantenha a possibilidade de assinatura de estágio não obrigatório, pois os estágios remunerados 208 

para os estudantes são uma das únicas fontes de renda e a reivindicação do auxílio para os 209 

estudantes que perderem seus estágios, além de ser, também, muito importante pontuar a questão da 210 

saúde mental da comunidade e dos estudantes e mapear e divulgar os projetos que já existem. A 211 

Profa. Magali informou para Vitória que o caso dos estágios remunerados gerou uma certa tensão 212 

na instituição, porque era necessário preservar os estudantes e saber como iriam trabalhar, pois a 213 

realização dos estágios poderia colocar em risco a sua saúde, além disso, seria necessário criar uma 214 

forma online de assinatura dos novos contratos de estágio. Dessa forma, houve várias ponderações 215 

na instituição no sentido de preservar a renda do estudante e consultas às empresas para que as 216 

assinaturas fossem realizadas de forma online. Assim que a instituição tomou a decisão de assinar 217 

os novos contratos as ações necessárias foram encaminhadas para que os estágios remunerados não 218 

fossem interrompidos e os contratos assinados. A estudante Ariana declarou que sentiu-se 219 

contemplada no discurso do professor Max e que há de se discutir melhor estas questões para o 220 

segundo semestre. Informou que foi realizada uma reunião aberta com os estudantes no centro 221 

acadêmico, na semana passada, e que eles sinalizaram que não têm condições de realizarem os 222 

estágios obrigatórios de forma remota e perguntaram como serão resolvidas as questões dos 223 

estudantes que estão para se formar, por isso ressaltou que a discussão tem que ser mais profunda. 224 

A Profa. Vera informou que o segundo semestre ainda não tem uma definição oficial, apenas a data 225 

de término do primeiro semestre e que agora é um bom momento, passando essa experiência, para 226 

avaliá- la e encontrar os pontos frágeis, identificá- los e ver como corrigir ou não e caso se decida ou 227 

se tenha necessidade de ter um segundo semestre em ADE, talvez ter mais instrumentos para poder 228 

avaliar e implementar coisas diferentes, a partir da experiência com o primeiro. A Profa. Magali 229 

perguntou o local em que os professores irão depositar os materiais das aulas, para consulta 230 
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posterior dos estudantes. A Profa. Vera disse que é defensora do Moodle, pois é um espaço 231 

institucional que é seguro, um espaço que a instituição reconhece e garante, mas não são todos os 232 

professores que aderiram a ele, por isso estão considerando as escolhas e familiaridades dos 233 

professores, que podem optar por este recurso ou não. Segundo ela há também o Google Classroom, 234 

que está no e-mail institucional, porém não é um espaço fechado, ao contrário do Moodle, e até por 235 

uma questão de uso e familiaridade, os professores irão disponibilizar os materiais em drives 236 

vinculados aos seus e-mails. Expõe que esta também é uma preocupação da Câmara e das 237 

Coordenações de Curso, mas que estão considerando as preferências dos professores. A Profa. Vera 238 

ponderou sobre a proposta da Direção Acadêmica, ponto 3 da pauta, julgando ser importante que se 239 

tenha os dados organizados e sistematizados, mas para haver uma qualidade de informação, neste 240 

momento, não seria possível atender à solicitação, pois estão sendo revistos todos os cursos e todas 241 

as UC, mas que no futuro será atendida. A Profa. Flávia chama à atenção para a saúde mental dos 242 

professores e TAEs, pois estão sendo realizados muitos cursos, com muitos tutoriais e todos estão 243 

ficando sobrecarregados. A Profa. Magali explicou para a Profa. Vera que acompanhar os processos 244 

é um compromisso que a Congregação está assumindo, principalmente sobre a evasão dos 245 

estudantes, e que a ideia de solicitar para agosto, para a próxima reunião da Congregação, é para 246 

que se tenha um panorama desses dados, mesmo que ainda incompleto. Afirmou que a Direção 247 

Acadêmica está à disposição para ajudar e como se trata de uma sistematização de dados, cada 248 

curso tem que se comprometer a ajudar nesta sistematização, por isso a importância da Câmara, dos 249 

coordenadores e chefias. Indicou que seriam os seguintes pontos: como será realizado o 250 

acompanhamento dos estudantes matriculados, quantos são, quantos não cursaram; evasão no 251 

período; situação dos formandos e o que se pensou sobre a conclusão do curso, sobre os estágios; 252 

acolhimento dos ingressantes; transparência nas informações conforme Resolução aprovada no 253 

Conselho de Graduação para que os estudantes tenham acesso a um maior número de informações. 254 

A servidora Lídia relatou que o apoio pedagógico já levou à Câmara, na última reunião, a indicação 255 

de que é o apoio pedagógico que geralmente elabora junto com as publicações dos quadros, uma 256 

série de orientações aos alunos e que para esta retomada, haverá algumas mudanças, por exemplo, 257 

não haverá retomada de matrículas, mas haverá casos excepcionais. Para tanto já foi proposta à 258 

Câmara uma discussão, pois é preciso alinhar no Campus quais serão os casos excepcionais que a 259 

portaria prevê em termos de inclusão de disciplinas e que a Câmara já se dispôs a discutir na 260 

próxima reunião. Ressaltou que há uma recomendação da SAG Prograd para que os processos 261 

sejam mantidos, como os de atividades complementares, solicitação de aproveitamento de estudos, 262 

tudo pensando nos alunos que poderão se formar, ainda no primeiro semestre, a recomendação é 263 

que todos estes procedimentos que eram antes físicos sejam feitos a partir do SEI, todos os setores 264 

que participavam destes processos de solicitações passem a utilizar o SEI e que isto já foi discutido 265 

na Câmara e passado para os coordenadores, positivamente aceito e acordado. Concluiu dizendo 266 

que a preocupação é reunir as informações de retomada a um documento que sempre é publicado no 267 

início do semestre, há uma recomendação da portaria para que os cursos deem publicidade aos 268 

planos de ensino revisados, portanto há a necessidade de se pensar onde serão publicizados todos os 269 

planos de ensino, se no site dos cursos e ou do campus. Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. A 270 

Profa. Sueli relatou que o NAI tem trabalhado em três frentes básicas: a) levantamento dos alunos 271 

que ingressaram com deficiências para verificar quais são os alunos que realmente têm deficiências. 272 

Explicou que foi apresentado, inicialmente, um número muito elevado de estudantes, de acordo com 273 

o questionário inicial de matrícula, elaborado por uma empresa terceirizada, que gerou respostas 274 

não muito claras. Além disso, o NAI está contatando esses alunos para verificar se eles estão 275 

conseguindo fazer as UCs optativas, acompanhá- las e conhecer quais são as dificuldades 276 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FED ERAL D E SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

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

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas .unifesp.br  

 

7 

 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 10/06/2021. 

apresentadas; b) realização de conversas com as coordenações de curso, juntamente com estes 277 

alunos, a partir de suas respostas, ainda que muitos não haviam respondido, e indicação para o NAE 278 

de estudantes que apontaram questões relativas a sua saúde emocional; c) organização de material 279 

sobre deficiência a ser disponibilizado online e oferta de um curso pela Universidade Aberta e 280 

CETAI. Informou que o primeiro material que o NAI de Guarulhos tem elaborado trata sobre 281 

deficiência visual e cegueira, com o objetivo de formar os professores e que está sendo organizado 282 

um evento online para o final do mês de agosto que inclui três grupos de pesquisa do Campus e o 283 

NAI, com relatos de pessoas com deficiência, estudantes e professores, sobre como é trabalhar neste 284 

período de afastamento, as dificuldades que estão enfrentando e como lidar com elas. A Profa. 285 

Magali informou novamente que a Direção Acadêmica recebeu uma lista da PRAE com o 286 

acompanhamento dos estudantes que não tiveram acesso ao formulário, assim como a uma lista de 287 

estudantes que irão receber os computadores e dos que aderiram ao edital de setenta reais (R$ 288 

70,00) para compra de acesso à banda larga, o que, de certa forma, resolveria a problemática do 289 

acesso. Chamou à atenção sobre como a EFLCH poderia controlar a evasão no período, quais os 290 

cuidados que poderia ter, como saber quais alunos não concluiriam o processo e quais as ações que 291 

seriam tomadas, assim como sobre a situação dos formandos e dos ingressantes. 3. Aprovação de 292 

proposta à Câmara de Graduação: apresentar na próxima Reunião Ordinária da 293 

Congregação conjunto de ações programadas em cada curso referentes à: acompanhamento 294 

dos estudantes matriculados; evasão no período; situação dos formandos; acolhimento dos 295 

ingressantes; transparência nas informações conforme Resolução aprovada no Conselho de 296 

Graduação. A proposta foi aprovada com vinte e nove (29) votos a favor e dois (2) contra. 297 

4. Aprovação de proposta ao NAE: apresentar na próxima Reunião Ordinária da 298 

Congregação dados sistematizados sobre situação dos estudantes quanto ao auxílio PAPE, 299 

demais editais e disponibilização de computadores . A proposta foi aprovada por unanimidade. 300 

5. Homologação do Calendário Acadêmico aprovado na Câmara de Graduação na EFLCH.  301 

Profa. Magali abriu a palavra antes de submeter à aprovação o ponto de pauta. O Prof. Fernando 302 

Gazoni comentou que o sistema de rematrícula da Unifesp é complexo e burocrático e perguntou o 303 

porquê de não poder fazer uma nova matrícula ao invés de só poder fazer exclusão de U.C., pois 304 

assim os alunos poderiam ter um leque maior de U.C. para escolher e cursar. A servidora Lídia 305 

relatou que a retomada do calendário foi debatida no Conselho de Graduação e desde o início a Pró-306 

reitora deixou claro que não seria aceita uma nova rematrícula, pois isso envolveria modificar um 307 

processo inteiro e quando todas as matrículas estão no sistema não haveria um suporte que 308 

permitiria fazer essa modificação e que, caso optasse em abrir para rematrícula teria que refazer 309 

todo o processo novamente, do início, o que seria um processo mais complexo e, por este motivo, 310 

foi determinado de antemão que não haveria uma nova rematrícula, somente a manutenção do que 311 

já havia sido feito com apenas as adaptações. Explicou que em alguns casos o estudante poderia 312 

incluir alguma UC, como por exemplo, se o estudante tivesse alguma UC excluída, por não ser mais 313 

ofertada, ele poderia escolher outra UC para não ficar sem cursar nenhuma, ou mesmo o estudante 314 

formando que teve uma UC excluída, poderia escolher outra para não ser impedido de concluir o 315 

curso e se formar. Ressaltou que não havia como fazer a inclusão das U.C. de forma manual para 316 

todos os estudantes que quisessem reformular o seu quadro de U.C. em curso e que a principal 317 

intenção do CG foi garantir que o aluno não fosse prejudicado, por isso houve a redução do número 318 

mínimo de U.C., de três (3) para um (1) e abriu-se a possibilidade dos alunos, inclusive 319 

ingressantes, trancarem o semestre. O Prof. Fernando indagou se o sistema de rematrícula é 320 

pedagogicamente produtivo e afirmou que a portaria que trata sobre rematrícula deveria ser 321 

rediscutida, pois se o sistema não suporta esta flexibilidade, deveria ser pensada uma nova forma de 322 
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realizá-la ou mesmo elaborado um novo sistema. A Profa. Magali lembrou que a portaria foi 323 

discutida e aprovada no Conselho de Graduação, ocasião em que notou haver pouco 324 

posicionamento sobre o tema e que antes de sua aprovação foi discutida no Comitê de Crise, 325 

composto também por representantes da EFLCH. A Profa. Vera relembrou que os tópicos da 326 

portaria vinham sendo discutidos desde o mês de março, nas pré-reuniões do CG realizadas com 327 

coordenações de curso e Prograd, com a finalidade de atender especificidades que sempre 328 

esbarravam na falta de suporte do sistema e nos seus limites. Deu como exemplo o caso dos 329 

formandos e a impossibilidade de se mapear esses alunos e verificar como estaria a situação dos 330 

estágios obrigatórios ou se faltava alguma U.C. a ser cursada, reforçando que o impedimento estaria 331 

no sistema. A Profa. Magali ratificou o problema apontado em relação ao sistema acadêmico e 332 

ressaltou que, embora não fosse o ponto de pauta, faria questão de ressaltar que há relação direta 333 

entre ter acesso aos dados e a gestão do campus. Citou como exemplo a situação dos formandos, 334 

pois só se toma conhecimento da existência de estudantes formandos quando eles abrem o pedido 335 

de colação de grau como “provável formando” na secretaria acadêmica. Um outro exemplo dado 336 

pela Profa. Magali se referiu aos dados do NAE que sempre foram centralizados e que agora, com 337 

os dados apresentados recentemente se tornaria possível compreender o campus, discutir, debater e 338 

tomar decisões. Concluiu afirmando que acesso aos dados tem relação com autonomia na tomada de 339 

decisão de cada campus. Na sequência, a servidora Lídia perguntou se havia uma data para a 340 

realização da colação de grau, dada a situação atual da pandemia e a impossibilidade de ser 341 

presencial e a Profa. Magali afirmou que ainda não, porém havia a possibilidade de ocorrer em 2020 342 

ou, mais tardar, na primeira semana de janeiro/2021. A homologação do calendário foi aprovada 343 

com vinte e oito (28) votos a favor e duas (2) abstenções. 6. Criação de Comitê Local de retorno 344 

às atividades presenciais – composição. A Profa. Magali esclareceu a posição da Direção 345 

Acadêmica defendendo que só apoiaria retorno às atividades presenciais quando houvesse 346 

condições minimamente necessárias para garantir a saúde de todos e explicou que a criação de um 347 

Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais teria como finalidade preparar o campus para as 348 

futuras discussões institucionais sobre o retorno e criar condições para a tomada de decisões com 349 

maior clareza, pautadas nas especificidades do Campus Guarulhos. Após breve discussão sobre o 350 

tema foi elaborada a proposta para a sua composição: um titular e um suplente para Direção 351 

Acadêmica; Direção Administrativa; Câmara de Graduação; Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa; 352 

Câmara de Extensão e Cultura; Divisão de Infraestrutura; Divisão de Serviços Gerais; Divisão de 353 

Tecnologia e Informação; Chefias de Departamento ou representantes; NAE; NAI; Biblioteca. 354 

Além disso, decidiu-se que o número de representantes discentes da graduação e pós-graduação 355 

poderia ser maior. A criação do Comitê Local de Retorno às Atividades Presenciais e sua 356 

composição foram aprovadas com vinte e oito (28) votos a favor e uma (1) abstenção. 357 

7.  Aprovação do ad referendum do pedido de renovação 358 

do contrato do Professor Visitante, Prof. Dr. Thomaz Kawauche, lotado no Departamento de 359 

Filosofia da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, por solicitação da Câmara de 360 

Pós-Graduação e Pesquisa. O Prof. Marcos Cezar informou que o processo de renovação do 361 

contrato do Prof. Dr. Thomaz Kawauche estava em fase de conclusão e, em seguida, esclareceu que 362 

o ocorrido foi devido a dificuldades operacionais, pois houve um período em que o SEI não ficou 363 

disponível para todas as instâncias de tramitação cabíveis, porém como o problema foi identificado 364 

a tempo, tornou-se possível consolidar o processo. Prof. Marcos concluiu informando que enviará 365 

uma circular para que os próximos processos de renovação de contrato não apresentem dificuldades. 366 

O ad referendum foi aprovado com vinte e nove (29) votos a favor e uma (1) abstenção. Informes. 367 

Direção Acadêmica. Profa. Magali informou que a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas enviou um 368 
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e-mail aos conselheiros informando que haveria duas sessões, no mês de julho, nos dias 17 e 24, 369 

para a discussão do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) e ressaltou a importância  dos 370 

representantes do campus participarem e estarem alertas neste debate. O segundo informe tratou 371 

sobre a proposta de inventário, aprovada na Congregação do mês de maio. Profa. Magali avisou que 372 

foram realizadas várias reuniões com os Chefes de Departamento com a finalidade de elaborar um 373 

instrumento para coletar informações dos professores sobre as atividades desenvolvidas, processo 374 

que está em andamento e que o Prof. Rodrigo, do Departamento de Letras, o protagonizou, com a 375 

utilização de ferramentas digitais. Durante esses encontros chegou-se à conclusão que seria 376 

importante manter o sigilo dos dados e que, portanto, a forma com que o formulário será disparado, 377 

consegue-se identificar apenas o Departamento, mas não se identifica o docente, pois o mais 378 

importante é reunir dados sobre o que a EFLCH fez e não sobre quem realizou a atividade. Estes 379 

dados coletados dizem respeito às atividades de graduação, pesquisa e extensão que foram 380 

desenvolvidas até o mês de junho e serão divulgados em um relatório geral. Profa. Magali solicitou 381 

que se ressaltasse, aos demais professores, a importância de participarem para que fosse possível 382 

mostrar que o Campus não ficou parado nesse tempo de pandemia. O Prof. Carlos ratificou as 383 

informações ressaltando que o acesso aos dados do formulário tem como objetivo conhecer apenas 384 

a quantidade de professores respondentes para que a chefia estimule a produção de mais respostas, 385 

sendo que o sigilo estaria totalmente preservado. No próximo informe a Profa. Magali ressaltou 386 

uma ideia apresentada pela Profa. Joana, assessora de comunicação, de uma forma mais eficiente de 387 

comunicação, a implantação de podcasts contendo depoimentos de pessoas do campus sobre 388 

assuntos estratégicos e informações relevantes. Relatou que os já produzidos foram inseridos no site 389 

e enviados por e-mail à comunidade e solicitou que sejam ouvidos e divulgados. O Prof. Marcos 390 

reconheceu a importância estratégica desta ferramenta e agradeceu o trabalho da Profa. Joana. Por 391 

fim, Profa. Magali comentou que no dia anterior houve uma reunião no MEC com o Secretário de 392 

Ensino Superior e o Secretário do Ensino Profissional e Tecnológico que tratou sobre o retorno das 393 

atividades e o protocolo de biossegurança para o retorno das atividades de instituições federais. Na 394 

ocasião uma repórter fez uma pergunta sobre a data de retorno e a resposta foi que a Universidade 395 

tem autonomia para decidir esta volta, a partir de cada realidade. Direção Administrativa. A 396 

Diretora Administrativa, senhora Janete, iniciou sua fala tratando sobre orçamento. Expôs que até o 397 

meio de maio foram descentralizados R$ 3.185,342,000 e que no mês de junho, por volta do dia 25, 398 

foi recebido mais R$ 1.404,753,000 e que o valor inicial estava na unidade orçamentaria original e 399 

o segundo valor estava na fonte condicionada à aprovação do congresso. Relatou ainda que este 400 

montante já estava empenhado e que estava providenciando os empenhos dos contratos que fazem 401 

parte da obra do Teatro e da reforma do antigo Prédio Administrativo. A Diretora Janete informou 402 

que no próximo COPLAD, a Pró-Reitora de Administração fará uma exposição mais detalhada do 403 

orçamento, por isso não trouxe uma apresentação mais elaborada para esta Congregação. A profa. 404 

Magali esclareceu que se trata de verba de custeio para pagamento dos contratos, que estão em 405 

andamento, e que as emendas parlamentares são verbas de capital. Expôs que os valores 406 

conseguidos para as obras já estão sendo empenhados e aproveitou para agradecer o apoio de todas 407 

as pessoas envolvidas. Dando continuidade aos informes a servidora Janete comunicou que a data 408 

da migração que ocorreria no SEI foi adiada e transferida para os dias 17 a 20 de julho, portanto 409 

nesses dias o SEI estará em manutenção. A manutenção do SEI incluirá novas funcionalidades, 410 

inclusive aquelas que permitirão aos estudantes realizarem seus pedidos de forma online. Para 411 

divulgar estas informações, a Pró-Reitoria de Administração convocou uma Câmara Técnica para o 412 

dia seguinte, às 9:00, e a Diretora Janete estendeu o convite para todos que utilizam o SEI, pois na 413 

ocasião será apresentado pela superintendência de TI, quais serão estas novas funcionalidades. A 414 



 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FED ERAL D E SÃO PAULO – CAMPUS GUARULHOS 

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

Telefones: 11-5576-4848 Ramal 6002  

www.humanas .unifesp.br  

 

10 

 

 

 

Ata aprovada na Congregação de 10/06/2021. 

senhora Janete relatou que vai uma vez por semana verificar a situação do campus e dos 415 

trabalhadores terceirizados e que esta semana foi iniciado um trabalho de jardinagem. A profa. 416 

Magali disse que a Pró-Reitora de Administração, a senhora Tania, descentralizou a administração 417 

do SEI, em razão do número muito grande de demandas para os processos de estágios, bancas, e 418 

abertura para o público externo. Informou que a servidora Carmelita iria centralizar a administração 419 

do SEI para liberação desses casos e o servidor Leandro ficaria como suplente. Informes Gerais. O 420 

Prof. Janes deu um primeiro informe comunicando que o Conselho Municipal de Educação de 421 

Guarulhos reformulou o seu regimento e que foram estimadas duas vagas para o ensino superior 422 

público. O regimento que estava vigente era antigo e anterior à presença da Unifesp no conselho e 423 

previa apenas uma vaga de ensino superior, sem distinção de ensino público ou privado e a Unifesp 424 

ocupava a suplência do ensino superior. Ressaltou que, se a Câmara Municipal de Guarulhos votar e 425 

não houver modificações, as universidades públicas da cidade de Guarulhos terão duas vagas no 426 

Conselho. No segundo informe, o Prof. Janes comunicou que o arquiteto Pedro Rosseto finalizou o 427 

projeto de reforma do prédio antigo administrativo e que essa nova proposta levou em consideração 428 

o projeto aprovado em 2015, contemplando todos os que estavam neste projeto e acompanhou as 429 

demandas que apareceram na CEFIAI. A próxima etapa é iniciar o debate com a comunidade 430 

acadêmica, por isso Prof. Janes solicitou aos estudantes que escolhessem e enviassem por e-mail 431 

um representante para a CEFIAI. O Prof. Bruno informou que o Congresso Acadêmico, que 432 

acontecerá entre os dias 13 a 17 de julho, já está com a programação fechada que será divulgada a 433 

partir de amanhã. Explicou que ao se acessar o site do congresso na Unifesp há uma migração para 434 

um outro site onde haverá maiores informações da programação. Explicou que haverá mesas com 435 

convidados e outras mesas com apresentações de trabalhos e que essas apresentações não serão 436 

feitas durante a sessão do Congresso, pois os trabalhos e as pesquisas já foram relatadas em  vídeos, 437 

cada aluno e pesquisador produziu um vídeo de quatro minutos que estará disponível no site do 438 

congresso. Esses vídeos serão assistidos previamente pelos debatedores que terão como função 439 

provocar discussões durante as sessões. Vários colegas da EFLCH foram convidados para serem 440 

debatedores que terão permissão para fazer um comentário sobre a temática dos trabalhos. Prof. 441 

Bruno solicitou que os professores incentivem os alunos a participarem. A Profa. Magali perguntou 442 

a diferença entre mediadores e debatedores e a Profa. Carolin respondeu que havia mesas 443 

científicas, as mesas de trabalho e as mesas macro. A Profa. Magali solicitou que a Comissão Local 444 

discutisse as questões com os representantes discentes e dos departamentos sobre o aproveitamento 445 

das atividades do congresso como atividades complementares. A Profa. Vera informou que todos 446 

que participam de qualquer atividade fazem jus à totalidade das horas a que se refere a sua 447 

participação em um evento, palestra, congresso, então esta certificação tem que vir na totalidade da 448 

atividade sempre, entretanto quando isto for validado como atividades complementares será 449 

submetido aos critérios de cada curso. Ressalta que no âmbito da Câmara são dezesseis (16) cursos 450 

e cada um tem suas regras de validação, mas nesta situação de pandemia, excepcionalmente, as 451 

comissões de curso estabeleceram critérios para aceitar atividades online dentro das mesmas regras 452 

das presenciais, cada uma tem um limite de horas, justamente para que o aluno não complete as 453 

atividades complementares com a carga horária de uma única atividade.  Representação Docente. 454 

A Profa. Rosangela Ferreira Leite informou sobre a Semana do Conhecimento de Guarulhos, que 455 

será de forma on-line neste ano e que as inscrições estarão abertas até dia 11 de setembro, para que 456 

os alunos submetam seus trabalhos. Explicou que, tradicionalmente, as faculdades privadas têm 457 

mais espaço nesta Semana do que a Unifesp, que tem procurado aumentar sua participação, pois o 458 

evento é um espelho de como a municipalidade lê as instituições de ensino superior, em Guarulhos. 459 

Lembrou aos estudantes para participarem deste evento e fazerem suas inscrições e ressaltou que 460 
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seria possível o professor de pós-graduação propor uma mesa, dentro da Semana do Conhecimento. 461 

A Profa. Magali disse que seria importante haver uma forma de divulgação do evento, para dar 462 

maior visibilidade. A Profa. Rosangela Ferreira Leite informou, também, sobre a Agência de 463 

Inovação Tecnológica e Social (AGITS) da Unifesp. Relatou que o Decreto 928/2018 assinalava 464 

que as instituições públicas de ensino superior deveriam ter suas próprias agências de tecnologia, no 465 

momento em que a Unifesp começou a estruturar o NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica). 466 

Explicou que transcorreu um ano de discussão para que a proposta da Unifesp contemplasse a ideia 467 

de inovação tecnológica e social, que levou-se um ano para tentar explicar para as outras unidades 468 

universitárias que os conhecimentos acumulados historicamente também faziam base do que a 469 

Unifesp compreendia como inovação. Dessa forma, o documento final, a Portaria 170, de 10 de 470 

abril de 2019, saiu com esta característica, a compreensão da Unifesp sobre inovação tecnológica e 471 

social, o que foi um ganho. No entanto, após todo o debate já realizado, no início desse ano, essa 472 

agência constituída deu um informe que havia sido descentralizada a política de invocação 473 

tecnológica da Unifesp, assim cada campus teria que guiar sua política de inovação tecnológica 474 

completamente independente e a AGITS só centralizaria os resultados ou faria o armazenamento até 475 

o final. Explicou que uma das justificativas para essa mudança teria relação com a redução de 476 

verbas para as inovações tecnológicas. Profa. Rosângela concluiu relatando que foi pedido que no 477 

campus seja organizado um núcleo de inovação tecnológica e social. Representação Discente. A 478 

estudante Vitoria informou sobre uma ação de solidariedade que estaria acontecendo no Campus, a 479 

Brigada de Solidariedade, que consistia em arrecadação de alimentos e produtos de higiene para 480 

montagem de cestas e entrega para estudantes que estariam precisando naquele momento. Explicou 481 

que foi elaborado um formulário com o objetivo de realizar levantamento de dados e que já foram 482 

entregues cestas na região da Baixada Santista e que serão entregues também em São José dos 483 

Campos. Concluiu ressaltando que caso os professores quisessem ajudar nessa ação era só repassar 484 

seu e-mail de contato para ela. Biblioteca. O servidor Caio informou que houve liberação de 485 

recursos provenientes de emenda parlamentar destinados à Biblioteca. Relatou que no mês de junho 486 

foram elaborados diversos processos para aquisição de mobiliários, estante para reserva técnica, 487 

carrinhos para transporte de livros e que também havia sido homologado, nesta semana, um edital 488 

para aquisição de livros, mas que apesar de não haver disponibilidade de recursos, se no futuro 489 

houver já estaria tudo documentado. Ressaltou que a Biblioteca, de modo virtual, está bastante 490 

presente e disponibilizou todo o tipo de fonte de interesse da comunidade acadêmica. Em outro 491 

informe, ele destacou a portaria da Prograd, sobre as atividades domiciliares, que foi citada, 492 

relacionando-a com a disponibilização de bases de dados de ebooks e a existência de algumas 493 

restrições que resultaram no atendimento somente das áreas de saúde, como foi o caso da base 494 

Evolution, que por questões orçamentárias, ficou restrita à área de saúde. Afirmou que tem insistido 495 

com as instâncias da Biblioteca para que demonstrem às instancias de decisão, que lidam com as 496 

questões orçamentárias, que prover recursos específicos para expansão de acervos, sejam impressos 497 

ou virtuais, deve ser considerado como estratégia, pois trata-se de uma demanda que é apresentada 498 

pelos estudantes nesse período e, também, dos processos de avaliação de curso, pois é importante 499 

haver  compatibilidade entre os PPCs dos cursos e o acervo existente, por isso é estratégico manter 500 

o acervo atualizado. Ele relatou que havia uma base multidisciplinar com o contrato expirado, mas 501 

que foi renovado e que as bases comerciais para disponibilizar acervos em uma unidade são 502 

restritas, pois sempre há apenas na área de história e educação. Concluiu dizendo que as bases dos 503 

livros digitais ficaram centralizadas na CRBU e que não há recursos, destinados aos Campi, para 504 

aquisição de material bibliográfico e que há muito tempo não se compra livros com recursos 505 

próprios, no caso específico da EFLCH em que a base ainda é impressa. Câmara de Extensão e 506 
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Cultura. A Profa. Rosangela iniciou com um informe sobre um e-mail que circulou na lista de 507 

docentes, em meados de junho, contendo solicitação do Meta Observatório Institucional, que está 508 

sob a coordenação do Prof. Humberto, e sobre as dificuldades encontradas pelos bolsistas para 509 

conseguirem os dados solicitados. Explicou que os bolsistas elaboraram um formulário para coleta 510 

de dados referentes à Projetos e Programas de extensão que já havia sido divulgado, mas que seria 511 

necessário divulgá-lo novamente, pois os estudantes necessitam de mais informações, além das 512 

contidas no SIEX. Sobre o Congresso Acadêmico, Profa. Rosangela lembrou que somente com a 513 

realização da inscrição será possível receber o acesso às salas virtuais e que o prazo final para 514 

realizá-la é 13 de julho. Informou, também, que houve um aumento expressivo de atividades de 515 

extensão com o distanciamento social em razão do trabalho remoto, pois entre março e junho de 516 

2020 foram registradas duzentas e sessenta (260) ações, enquanto no mesmo período do ano 517 

passado, apenas cinquenta e nove (59). No próximo informe, a Profa. Rosangela tratou sobre a 518 

prorrogação dos prazos do edital PIBEX e que seria preciso que os coordenadores de projetos e 519 

programas que foram aprovados e contemplados com bolsa, entrassem em contato com a 520 

coordenadoria para informar o plano de trabalho e o bolsista, pois caso não se manifestem, o 521 

recurso será destinado a outras ações. Profa. Rosangela concluiu informando que os certificados de 522 

cursos passaram a ser emitidos pelo sistema, como já vinha ocorrendo com os de eventos, sendo 523 

necessário apenas que o coordenador autorize no sistema (SIEX) a sua liberação e os participantes 524 

acessem o mesmo sistema para baixarem os certificados. Câmara de Pós-graduação. O Prof. 525 

Marcos Cezar informou que a renovação de contratos de professores visitantes nos programas de 526 

pós-graduação entraria em uma nova fase. Além disso, relatou que teria início, no segundo 527 

semestre, o processo de implantação da pasta roxa, sistema que administrará a dinâmica secretarial 528 

de docentes e discentes da pós-graduação. Concluiu relatando que será organizada uma coleta de 529 

informações, a serem apresentadas na Congregação de agosto, a respeito das atividades que 530 

concretamente foram desenvolvidas com os discentes no transcorrer da pandemia no primeiro 531 

semestre. Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às treze horas e trinta minutos e 532 

eu, Cicero Ivan Batista, lavrei a presente ata.  533 

 534 


