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Ata aprovada na Congregação de 

06/02/2020 

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

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 05 DE DEZEMBRO DE 2019. 2 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2019, na sala da Congregação do Campus 3 

Guarulhos, foi iniciada, na segunda chamada, às nove horas e trinta e três minutos, a reunião 4 

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

Federal de São Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Dr.ª Magali Aparecida 6 

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

Representantes Professores Titulares, Associados e Adjuntos: Prof. Dr. Bruno Konder 8 

Comparato (Departamento de Ciências Sociais). Representantes Técnicos Administrativos: Caio 9 

Batista da Silva (Chefe da Biblioteca), Marcos Kochleitner (Chefe da Divisão de Infraestrutura), 10 

Lídia Gonçalves (Apoio Pedagógico), Marcio Ribeiro dos Santos (Chefe da Secretaria de 11 

Graduação e Apoio Pedagógico) e Elson Luiz Mattos Tavares da Silva (Divisão de T.I.). 12 

Representantes Chefes de Departamento: Prof. Dr. Ivo da Silva Júnior (Chefe do Departamento 13 

de Filosofia), Prof. Dr. Jorge Barcellos (Vice-Chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. 14 

Gustavo Scudeller (Vice-Chefe do Departamento de Letras), Profa. Dra. Virginia Gil Araújo (Vice-15 

Chefe do Departamento de História da Arte) e Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Chefe do 16 

Departamento de Ciências Sociais). Câmara de Graduação: Profa. Dra. Vera Lucia Gomes 17 

Jardim.  Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa:  Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas. Câmara de 18 

Extensão e Cultura: Profa. Dra. Rosângela Aparecida Dantas de Oliveira.  Representantes 19 

Discentes: Mauricio de Sena Monteiro e Silvano de Oliveira Brito. Servidora Técnica 20 

convidadas: Janete Marques (Diretora Administrativa). Após assinatura da lista de presença 21 

iniciou-se a sessão de Informes: no primeiro informe da Direção Acadêmica Profa. Magali 22 

anunciou os dados quantitativos das Eleições Unifesp 2019 para os órgãos colegiados, lembrando 23 

que essa seria a última Congregação com a composição atual e que a posse dos novos membros 24 

ocorrerá no mês de fevereiro de 2020, primeira reunião do ano. Em seguida, chamou a plenária à 25 

atenção sobre o fato de que existem prazos regimentais para inclusão de pontos de pauta, pois 26 

alguns pedidos haviam chegado fora do prazo e que, por isso, não foi possível atender à demanda da 27 

representação estudantil. O estudante Mauricio de Senna pediu a palavra para falar sobre o processo 28 

de eleição. Protestou ao informar que nenhum discente negro do campus Guarulhos concorreu à 29 

eleição, embora ele e a estudante Isabella Monteiro, declarados negros, estivessem interessados. 30 

Explicou que não se candidataram, pois, a Comissão Local de Eleição não respondeu se poderiam 31 

concorrer novamente à representação discente, uma vez que já haviam cumprido mandato de um 32 

ano. Finalizou questionando a representação das minorias numa instituição que é conhecida por as 33 

acolher. Profa. Magali explicou que o processo foi realizado de forma democrática por meio de 34 

vários mecanismos de informação e divulgação e que por isso deveria ser preservado. Alegou que 35 

na Congregação não há medida a ser tomada e sugeriu que entrasse em contato com a Comissão 36 

Geral. No segundo informe Profa. Magali anunciou que no dia 04 de dezembro houve a entrega da 37 

premiação aos estudantes que participaram do Concurso de Fotografias e Minivídeos para Mídia 38 

Social em comemoração dos 25 anos da Unifesp. Do campus Guarulhos, oito (8) estudantes foram 39 

premiados nas modalidades Fotografia e Minivídeos. Informou que a exposição com todos os 40 
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trabalhos premiados será instalada no Campus Guarulhos em fevereiro de 2020. No terceiro informe 41 

a Diretora Acadêmica explicou que foram aprovadas, no CONSU de novembro, duas Resoluções, 42 

uma que dispõe sobre a Política de Observatórios da Unifesp e outra que dispõe sobre a Política de 43 

Gestão de Dados Estratégicos Institucionais da Unifesp, esta última estabelece a criação do 44 

Escritório de Dados Estratégicos Institucionais (E-Dados). Anunciou que no Campus Guarulhos, 45 

cinco (5) Observatórios Temáticos abriram processo de credenciamento, mas somente três (3) 46 

foram credenciados, além do Meta Observatório. Os observatórios credenciados poderão dar 47 

sequência à sua participação no Edital de Fomento aos Observatórios da Unifesp. Sobre o E-Dados 48 

explicou que o seu objetivo é organizar dados institucionais para dar visibilidade, de uma forma 49 

institucionalizada, às produções de ensino, pesquisa e extensão para a sociedade de modo geral. No 50 

quarto informe Profa. Magali expôs sua avaliação sobre o fato da Congregação, ocorrida em 51 

07/10/2019, ter aprovado consulta a Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas sobre a aplicabilidade, ou 52 

não, do decreto n° 9.991, de 28 de agosto de 2019, aos cargos de magistério superior. Segundo ela, 53 

o questionamento contribuiu para a discussão no interior da Unifesp. Explicou que há um 54 

entendimento institucional de que os afastamentos devem seguir o decreto e que, para tanto, será 55 

necessário elaborar um Plano de Desenvolvimento de Pessoas - PDP no âmbito da Unifesp. 56 

Explica, ainda, que para amparar o período de transição até a conclusão do PDP, foi aprovada a 57 

Portaria Reitoria nº 4548 em 19 de novembro de 2019. O documento indica, entre outras questões, 58 

que a ProPessoas decidirá sobre os pedidos de afastamentos superiores a 30 dias nos casos com 59 

aceite até o final de março de 2020 e para datas posteriores o servidor deverá se submeter aos 60 

editais para processos seletivos de afastamentos. Terminou esclarecendo que a única mudança 61 

imediata é que a partir de agora os afastamentos passarão a ser homologados também pela 62 

Congregação. No quinto informe a Presidente da Congregação tratou sobre o orçamento destacando 63 

que encaminhou, anexos à pauta, dois documentos aprovados em CONSU referentes à emergência 64 

orçamentária. Pediu que fosse dada atenção ao seu conteúdo, pois apresentam critérios e diretrizes 65 

para a situação de crise orçamentária e financeira na execução dos recursos para encerramento do 66 

exercício de 2019 e, principalmente, porque podem servir de parâmetro para a distribuição da verba 67 

de custeio para cada campus, no próximo ano. Profa. Magali expressou agradecimento ao servidor 68 

Caio e ao Prof. Janes pelo empenho em estabelecer contatos e realizar diversas reuniões, inclusive 69 

em Brasília, com deputados federais, com o objetivo de conseguirem verba de capital para o 70 

campus Guarulhos, por meio de emendas parlamentares. Relatou que o resultado foi muito 71 

satisfatório, pois Caio conseguiu uma emenda parlamentar no valor de 100 mil reais que serão 72 

destinados à biblioteca e Prof. Janes negociou, logrando êxito, com dois deputados que concederam 73 

emendas parlamentares nos valores de 500 e 700 mil reais respectivamente, atingindo um total de 74 

1.200 mil a serem investidos na reforma do teatro e do prédio administrativo. Informou que já 75 

realizou reunião com a PROPLAN com o objetivo de planejar as reformas, de modo que os 76 

processos necessários estejam finalizados para quando a verba estiver disponível. Terminou 77 

informando que há uma emenda parlamentar, no valor de 10.000 milhões, que será liberada para a 78 

UNIFESP, contudo, não há informações sobre como essa verba será distribuída.  79 

No sexto informe a Presidente da Congregação discorreu sobre o cancelamento da reunião do mês 80 
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de novembro e sobre o assalto a mão armada ocorrido em frente ao campus que resultou num 81 

estudante atingido por um tiro. Explicou que antes da ocorrência a Direção já havia optado por não 82 

fazer a reunião tendo em vista o baixo número de pontos de pauta (quatro pontos). O acontecimento 83 

reforçou a decisão tomada, pois a Direção Acadêmica precisou focar suas energias na resolução dos 84 

desdobramentos ocasionados pela ocorrência. Ressaltou que, diferente do que algumas pessoas 85 

afirmaram, não se tratou de irresponsabilidade ou insegurança da Direção cancelar a reunião. 86 

Destacou que a Direção Acadêmica é composta por dois seres humanos e que uma das principais 87 

tarefas da gestão é se preocupar com o bem-estar dos estudantes, sendo assim, a situação foi 88 

especialmente delicada, pois a notícia de que um aluno houvesse sido baleado causou extrema 89 

apreensão e angústia. Ressaltou, ainda, seu estranhamento, pois a primeira reação das pessoas foi 90 

questionar o acontecimento e as medidas tomadas pela diretoria antes de, sequer, tomarem 91 

conhecimento se o aluno passava bem. Profa. Magali reforçou que a decisão de ter cancelado a 92 

Congregação foi acertada, pois a Direção pôde concentrar seus esforços nas consequências do 93 

acontecimento.  Relatou que o estudante da pós-graduação atingido por um tiro foi levado ao 94 

Hospital Pimentas pelo servidor Ailton Mesquita e que o Prof. Janes ficou de plantão entre a 95 

universidade e o hospital, enquanto a Profa. Magali entrava em contato com a Reitoria. Profa. 96 

Soraya conseguiu contatar o Superintendente da SPDM, órgão que administra o H.U. da Unifesp e, 97 

também, o Hospital dos Pimentas e solicitou que acompanhasse o caso. Desde então, o estudante 98 

também foi assistido pela Unifesp. Ele passou por cirurgia e já recebeu alta. Enfatizou que o 99 

tumulto não durou mais do que 15 minutos, mas causou pânico nos presentes, principalmente 100 

porque espalhou-se a notícia de que havia um atirador dentro do campus. Alguns servidores 101 

técnicos e docentes foram mobilizados para que a calma fosse mantida. A Direção decidiu manter 102 

as aulas, pois julgou não fazer sentido dispensar estudantes e docentes depois do tumulto, o que 103 

poderia agravar a sensação de insegurança, e que era esperado que os professores acolhessem os 104 

estudantes. Embora tenha havido cobrança incisiva de grupos de estudantes que afirmaram que a 105 

Direção foi insensível ao manter as aulas numa situação tão adversa, avaliou positivamente sua 106 

atitude de manter o campus funcionando. Informou que realizou inúmeras reuniões com grupos de 107 

estudantes que apresentaram as seguintes reivindicações: apresentação de um plano de ação para 108 

situações como essa e liberação do estacionamento para uso de estudantes que possuem carro. Para 109 

esse último pedido alegou ser necessário um estudo da viabilidade. Continuou explicando que, após 110 

a ocorrência, a Polícia Civil esteve no campus em decorrência de chamado recebido que denunciava 111 

a existência de um atirador em seu interior para checar se estava tudo bem, realizou inspeção e 112 

rapidamente se retirou. Pelo fato de a polícia ter adentrado o campus a Direção foi acusada, pelos 113 

estudantes, de militarizar a EFLCH. Em resposta argumentou que cabe à polícia cuidar da 114 

segurança pública e manter a segurança no entorno. O aluno Mauricio disse que o NUGG não 115 

acusou a Direção de militarizar o campus, salientou que o grupo questionou para quem seria a 116 

segurança já que a segurança não seria para os alunos negros.  Profa. Magali insistiu que a acusação 117 

foi feita e que é inaceitável, pois fere princípios que têm servido de base para as ações da Direção 118 

Acadêmica ao longo da gestão. No sétimo informe foi tratado o tema do ensalamento. Profa. Magali 119 

relembrou que no fluxo aprovado em Congregação o ensalamento se inicia com a alocação das UCs 120 
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da graduação, no período vespertino e noturno. Em seguida, nas salas remanescentes do período 121 

vespertino, são alocadas as disciplinas da pós-graduação. Apresentou planilha contendo as salas 122 

utilizadas no ensalamento do 1º semestre de 2020 e um quadro comparativo - 2019 e 2020, com o 123 

objetivo de expor a redução considerável do número de salas que estarão disponíveis para eventos e 124 

reunião de grupos de pesquisa e os dias mais críticos, sem salas, que são terças e quintas-feiras. 125 

Ressaltou o impacto dessa situação para a realização de eventos e indicou que os professores levem 126 

em consideração a disponibilidade de salas quando forem organizar qualquer atividade. O servidor 127 

Elson relatou que existem muitas salas que são agendadas no sistema, mas que acabam ficando 128 

ociosas quando um evento é cancelado sem aviso prévio e, por isso, sugeriu que seja feita uma 129 

conscientização dos professores para que registrem no sistema as desistências. Informes da Direção 130 

Administrativa. A Diretora Janete iniciou sua fala discorrendo sobre as dificuldades orçamentárias 131 

enfrentadas durante o ano de 2019. Exibiu uma tabela mostrando os contratos ativos, o 132 

planejamento e o reflexo do contingenciamento ao longo do ano. Frisou que alguns serviços que 133 

eram considerados necessários, como manutenção dos breezes, serviços de alvenaria e formação de 134 

servidores não foram licitados devido ao corte de verba, entretanto, foi possível licitar o serviço de 135 

gráfica e encadernação. Relembrou que no início do ano foram solicitadas listas de materiais de 136 

consumo aos Departamentos para que fosse realizado um planejamento financeiro, contudo, 137 

somente os Departamentos de Educação e Filosofia entregaram a documentação completa o que 138 

possibilitou a conclusão da licitação e compras dos materiais. A Diretora Administrativa comunicou 139 

que dos R$5.637 milhões recebidos de orçamento foram executados R$4.902 milhões e R$ 734 mil 140 

foram empenhados em contratos. A Sra. Janete contou que os contratos foram prorrogados aos 141 

poucos por conta do empenho sem diminuição de postos de trabalho. Profa. Magali lembrou que a 142 

diminuição de postos de trabalho deve ser aprovada em Congregação, conforme decisão em 143 

reuniões anteriores. A Senhora Janete explicou que caso haja reestruturação em contrato em que um 144 

posto fique ocioso, é dever da administração suprimir o contrato de maneira ágil para que haja 145 

otimização de recursos públicos, mas que no caso de redução de posto por conta de questões 146 

orçamentárias é necessário pautar em Congregação para definir as prioridades. Finalizou 147 

informando que será possível fechar o ano com as contas pagas.  A Diretora Acadêmica relembrou 148 

a decisão do CONSU que centralizou o orçamento e indicou parâmetros para classificar e manter 149 

contratos essenciais e não essenciais, como por exemplo, a contratação de estagiários. Como 150 

consequência dessas decisões o excedente de um Campus, que teve um contrato extinto, iria para 151 

outro Campus que teria nota fiscal há mais tempo em aberto.  Continuou relembrando que o 152 

Campus Guarulhos votou contra essa decisão tendo em vista que cada campus tem a sua prioridade 153 

tendo mantido ativo, por exemplo, os contratos de bombeiros e estagiários. Há o entendimento de 154 

que é injusto um campus que vem fazendo economia ao longo dos anos ter menos dinheiro do que 155 

os demais. Para o ano de 2020 a Direção da EFLCH pretende questionar a gestão sobre como será 156 

feita a divisão do orçamento. Dando sequência, a Sra. Janete anunciou que o campus Guarulhos 157 

recebeu R$ 100 mil de verba de capital, proveniente de uma emenda parlamentar, que foi utilizado 158 

da seguinte forma: R$ 85.200,00 com reforma do telhado do Teatro Adamastor; R$ 8.900,00 com 159 

compra de divisórias para reestruturação da sala da direção acadêmica; R$ 4.958,00 para aquisição 160 
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de 17 câmeras e 1 DDR para aumentar a segurança; R$ 938,00 para aquisição de porta banners para 161 

eventos e R$ 67,00 para acerto de empenho. A Diretora Administrativa alegou ter visto o 162 

movimento de redução de custo dos outros campis e explicou que no Portal da Transparência é 163 

possível verificar o status financeiro dos outros campis. Contou que, por força de lei, a nota fiscal 164 

mais antiga deve ser a primeira a ser paga e que a Unifesp opera com um único CNPJ, por isso a 165 

determinação em pagar a NF mais antiga independente do campus. O técnico administrativo Elson 166 

ilustrou os acontecimentos de forma didática alertando que, na prática, o campus Guarulhos foi 167 

punido por não ter contratado determinados serviços por falta de orçamento e quando o orçamento 168 

finalmente foi liberado em 100% não podia mais realizar as contratações justamente para garantir 169 

que os outros campi que fizeram contratações sem a certeza de que poderiam pagar, tivessem 170 

capital para pagar as notas emitidas. Por fim, a Profa. Magali narrou que, em reunião com a Reitora, 171 

conseguiu autorização para a renovação, por mais um ano, dos contratos dos estagiários que 172 

prestam serviços de catalogação na biblioteca. A renovação dos contratos dos demais estagiários 173 

está em negociação, porém, a situação não parece favorável. Nesta reunião também foi discutido o 174 

acréscimo de dois postos de segurança para a portaria em substituição aos postos de vigias, além de 175 

ter sido liberado o montante de R$ 16.000,00 de verba de capital para conserto do alarme de 176 

incêndio e realização de reparos relacionados à vazão da água de chuva. Informes da Câmara de 177 

Graduação. A Presidente da Câmara, Profa. Vera Jardim anunciou que o edital de Reingresso 178 

Especial foi aprovado. Este processo permite aos estudantes da Unifesp, concluintes dos Cursos de 179 

Graduação, com Admissão via Área Básica de Ingresso (ABI) do grau Bacharelado ou Licenciatura 180 

dos cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História e Letras, concluir, no curso da mesma ABI, grau 181 

distinto ao primeiro realizado. Disse ainda, informou que a elaboração deste edital demandou um 182 

grande esforço dos coordenadores de curso, PROGRAD e Apoio Pedagógico e que esse processo é 183 

importante para diminuir o número de vagas ociosas nos cursos. Por fim, informou que o edital será 184 

aberto duas vezes ao ano como um dos objetivos para combater a evasão. Informes da Câmara de 185 

Extensão. A coordenadora da Câmara, Profa. Rosângela Dantas, informou que dois Observatórios 186 

Temáticos foram aprovados e contemplados pelo Edital de Fomento aos Observatórios da Unifesp. 187 

Prosseguiu relatando que cada campus pode ter um Meta Observatório, portanto, não há 188 

concorrência entre os campi. Informou, ainda, que a PROEC indicou a intenção de abrir mais 189 

editais futuramente. Comunicou que há um formulário google, a ser respondido pelos 190 

coordenadores de programas de projetos, com o intuito de auxiliar reformulações no SIEX e a 191 

consolidação de dados. Há avaliação do projeto e do bolsista, bem como, a pergunta se o projeto 192 

está atrelado a um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, o que é uma maneira de dar 193 

visibilidade perante possíveis investidores. Explicou que o formulário ficará disponível até o dia 10 194 

de dezembro e pediu que a informação seja repassada nos Departamentos. Em sequência, informou 195 

que a nova regulamentação da curricularização possibilita aceitar atividades complementares como 196 

uma parte dos 10% da carga obrigatoriamente curricularizada, contudo, a comissão responsável irá 197 

analisar a viabilidade disso, uma vez que é sensível a esta possibilidade. A Coordenadora da 198 

Câmara de Extensão avisou que a nova regulamentação de cursos e eventos foi aprovada no último 199 

Consu e que a alteração é para cursos e eventos pagos ou que sejam financiados com algum tipo de 200 
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contribuição. Profa. Magali atentou que a resolução deve ser lida pelos docentes, dado que, se 201 

houver contribuição para um coofee break, por exemplo, a característica do evento se modifica 202 

sendo necessário se adequar à Resolução. Por fim, a Profa. Rosângela anunciou que dia 18 de 203 

dezembro haverá um show do Chico César no SESC Vila Mariana, entre outras atrações, para 204 

celebrar os 25 anos de Unifesp. São 600 lugares e as inscrições devem ser feitas via SIEX. Passou-205 

se então para os informes dos Docentes. Prof. Bruno Comparato anunciou com muita satisfação que 206 

as APCNs do curso de doutorado de Ciências Sociais e História da Arte foram aprovadas, tendo a 207 

EFLCH sido parabenizada pela Reitoria. Prof. Bruno noticiou que o Prof. José Carlos Gomes da 208 

Silva foi promovido para o cargo de Professor Titular. Profa. Magali informou que a matrícula dos 209 

ingressantes se dará em três chamadas e que a análise dos documentos apresentados pelos cotistas 210 

(heteroidentificação, pessoas com deficiência e nível socioeconômico) serão apreciados por bancas 211 

em dias distintos aos da matrícula. As bancas serão realizadas por servidores docentes ou técnicos 212 

selecionados por Edital.  Solicitou que as chefias incentivem os servidores a participarem do edital e 213 

do processo de matrícula, visto que é necessário grande número de servidores para realizar o 214 

trabalho. Passou-se para a ordem do dia. Pauta: 1) Aprovação da ata do mês de abril. Foi 215 

solicitada correção na linha 322 onde lia-se “Inciso X” leia-se “Inciso XI”. Após alteração a ata foi 216 

aprovada com 03 abstenções. 2) Homologação da aprovação ad referendum, da Direção 217 

Acadêmica, da indicação do Prof.º Dr.º Marcos Cezar de Freitas para o cargo de 218 

Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa da EFLCH. Aprovado por 219 

unanimidade. 3) Homologação da aprovação ad referendum, da Direção Acadêmica, do Edital 220 

Reingresso Especial - Cursos ABI EFLCH Campus Guarulhos da Unifesp. Aprovado por 221 

unanimidade. 4) Cancelamento da aprovação ad referendum, da Direção Acadêmica, da 222 

indicação do Prof. Dr.  Yuri Cavlak, professor em colaboração técnica junto ao Departamento 223 

de História da EFLCH, como coordenador pró-tempore do Meta Observatório do campus 224 

Guarulhos em consonância com Resolução COEC no. 01/2019 e Edital Proec no. 585/2019 e 225 

aprovação da nova coordenação: Prof. Dr. Humberto Prates da Fonseca Alves (coordenador) 226 

e Prof. Dr. Iuri Cavlak (vice-coordenador). Aprovado por unanimidade. 5) Homologação da 227 

aprovação ad referendum, da Direção Acadêmica, da celebração do convênio com a 228 

empresa Associação Educacional Claretiana, mantenedora da Claretiano – Centro 229 

Universitário CNPJ: 44.943.835/0001-50. Aprovado por unanimidade. 6) Homologação dos 230 

processos de remoção dos seguintes servidores: a) Marleide Ferreira da Silva da Divisão de 231 

Recursos Humanos para a Biblioteca, sem contrapartida de vaga; b) Juliana da Costa Santos da 232 

Biblioteca para a Divisão de Patrimônio, sem contrapartida de vaga;  c) Douglas F. Barbosa da 233 

Secretaria da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa para a Secretaria do Programas de Pós-234 

Graduação em Letras sem contrapartida de vaga; d) Daniela Cristina Gonçalves da Secretaria da 235 

Pós-Graduação para a Propgpq com contrapartida de vaga (número de vaga já recebido); e) Rafael 236 

Kenji Ozeki da Secretaria de Atendimento a Docentes para Secretaria da Câmara de Pós-Graduação 237 

e Pesquisa com contrapartida de vaga; f) Natália Incerti Pereira da Secretaria da Direção Acadêmica 238 

para a Divisão de Serviços Gerais, sem contrapartida de vaga e g) Lourival Machado Soares da 239 

Divisão de Serviços Gerais para Secretaria da Direção Acadêmica, sem contrapartida de vaga. 240 
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Profa. Magali esclareceu o motivo do tema ter sido incluído como ponto de pauta, apresentando o 241 

disposto no artigo 15 do Regulamento Referente a Movimentação de Servidores no Âmbito da 242 

Unifesp que estabelece: Art. 15. A remoção dos TAEs se dará nas seguintes hipóteses: I – de um 243 

para outro Departamento da mesma Unidade Universitária da Unifesp; II – dentro da Unifesp: de 244 

uma Unidade Universitária para outra do mesmo Campus; III – dentro da Unifesp: de um para 245 

outro Campus; Parágrafo único. Nas hipóteses previstas acima deverá haver concordância das 246 

respectivas chefias imediatas, chefes de Departamento, Diretorias Administrativa, Infraestrutura 247 

ou Acadêmica, Conselho de Departamento, Congregação da Unidade Universitária ou Conselho 248 

de Campus e do Conselho Gestor/HU, no âmbito do Hospital Universitário. Marcos K., 249 

representante dos servidores técnicos, questionou se as remoções haviam sido realizadas mediante 250 

edital de remoção interna ressaltando a diferença de jornada de trabalho entre os setores – 30h e 40h 251 

– e o desejo de alguns trabalharem nos setores com menor jornada. Lídia, representante dos 252 

servidores técnicos, ressaltou que foi bom atender aos pedidos dos colegas, certamente solicitados 253 

por problemas pessoais, mas acredita ser importante discutir uma política interna de remoção dos 254 

servidores, no campus e na instituição, elaborando critérios, uma fila, dando perspectiva para o 255 

servidor. Profa. Magali explicou as razões pelas quais as remoções ocorreram, destacando as 256 

dificuldades enfrentadas em determinadas situações, dando como exemplo o adoecimento de alguns 257 

servidores e que são sempre realizadas em comum acordo com a Direção Administrativa e Divisão 258 

de Recursos Humanos. Continuou explicando que as remoções submetidas à aprovação não 259 

ocorreram na mesma época, mas precisariam ser aprovadas em Congregação para atender ao 260 

referido regulamento. Prof. Janes sugeriu que os servidores atualizassem estudo realizado anos atrás 261 

comparando a relação entre servidores e docentes e servidores e alunos do campus Guarulhos, além 262 

de conhecerem como é essa relação nos demais campi. Caso o estudo fosse realizado seria possível 263 

pleitear mais servidores para o campus. Elson, recordou que anos atrás esse tema foi pautado com a 264 

reitoria e que havia no campus uma comissão de vagas com essa finalidade. Profa. Magali, 265 

mediante manifestações, reiterou a urgência na elaboração de uma política interna de remoção de 266 

TAES associada ao desenvolvimento de estudo sobre quantitativo necessário de servidores técnicos 267 

para cada uma das divisões e setores do campus Guarulhos. Em seguida, considerando manifestação 268 

de Marcio, servidor técnico, solicitou a inclusão de mais duas remoções, ocorridas em épocas 269 

distintas e que necessitariam, também, da aprovação da Congregação: a) Natália Incerti Pereira da 270 

Secretaria da Direção Acadêmica para a Divisão de Serviços Gerais, sem contrapartida de vaga e b) 271 

Lourival Machado Soares da Divisão de Serviços Gerais para Secretaria da Direção Acadêmica, 272 

sem contrapartida de vaga. As remoções foram aprovadas por unanimidade. 7) Ciência aos 273 

processos discentes analisados na reunião da Câmara de Graduação de 04/11/2019 e de 274 

02/12/2019. Foi dada ciência. 8) Aprovação da Vice-Coordenação da Câmara de Extensão e 275 

Cultura da EFLCH: Prof. Dra. Edilene Teresinha Toledo em substituição ao Prof. Dr. Marcos 276 

Cezar de Freitas. Aprovado por unanimidade. 9) Aprovação da indicação da Profa. Dra. 277 

Daniela Finco (titular) e Profa. Dra. Erica Aparecida Garrutti de Lourenço (suplente) como 278 

membros do NAI na Câmara de Graduação e do aluno João Batista Magalhães Prates como 279 

representante discente. Profa. Vera Jardim informou que o Regimento da Câmara de Graduação 280 
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prevê a participação de dois discentes e dois TAES na sua composição. Relatou que foi composta 281 

uma comissão de eleição e realizada a abertura de um edital para o preenchimento destas vagas. A 282 

Coordenadora da Câmara contou que o representante discente, Carlos Alberto da Silva, manifestou 283 

que não poderia continuar na representação e, desta forma, foi convidado a participar da comissão. 284 

Nesta ocasião o estudante verificou um equívoco no regimento da Câmara de Graduação que havia 285 

sido aprovado recentemente. Esclareceu que o documento foi corrigido e que será novamente 286 

submetido a esta Congregação (Ponto 11). Devido ao exíguo prazo, o edital foi aberto sem a 287 

presença dos alunos e foi solicitado ao aluno Carlos auxílio na divulgação e no contato com os 288 

estudantes para encaminhar o processo eleitoral. A Câmara de Graduação tentou, inclusive, fazer 289 

uma reunião com os Centros Acadêmicos, mas os alunos não compareceram. A Coordenadora da 290 

Câmara contou que o edital foi aberto para todos os discentes, sem restrição, porém somente o 291 

aluno João Batista se candidatou. Por fim, ressaltou que a Câmara de Graduação está aberta para o 292 

diálogo com os estudantes frisando a importância da participação discente nestes lugares. Após os 293 

esclarecimentos as indicações foram aprovadas por unanimidade. Devido ao adiantado da hora, 294 

Profa. Magali solicitou a retirada dos pontos 10) “Aprovação de indicação de assento da Direção 295 

Acadêmica na Câmara de Graduação”, 13) “Aprovação de proposta de regulamento de doações à 296 

biblioteca EFLCH” e 15) “Apreciação da Resolução que estabelece diretrizes e procedimentos 297 

para realização de eventos institucionais e cursos de extensão”. A supressão dos três pontos foi 298 

aprovada por unanimidade. 10) Aprovação de indicação de assento da Direção Acadêmica na 299 

Câmara de Graduação. Ponto retirado devido ao adiantado da hora. 11) Aprovação de alteração 300 

do Regimento da Câmara de Graduação (Art. 4º, § 1). Profa. Magali explicou que havia um 301 

equívoco no documento aprovado na Congregação do mês de setembro. O descuido aconteceu, pois 302 

constatou-se a existência de várias versões do regimento sem qualquer identificação de data da 303 

última aprovação. Relatou que a Direção Acadêmica realizou uma retrospectiva do processo e 304 

conseguiu recuperar o regimento aprovado no Conselho de Graduação em 2017, versão vigente até 305 

a Congregação de setembro de 2019 e que deveria ter sido referência para as alterações indicadas no 306 

texto. Profa. Magali, ao esclarecer o ocorrido, deixou claro que se tratou de um equívoco, não 307 

havendo qualquer intenção de prejudicar os estudantes. Solicitou que a Câmara de Graduação, 308 

utilizando-se do documento aprovado no Conselho de Graduação de 2017, portanto a última versão, 309 

refizesse as alterações necessárias para que o documento fosse novamente submetido à aprovação 310 

na Congregação. Foram indicadas as seguintes alterações: a) inclusão dos seguintes incisos no Art. 311 

4º: IV. Representantes do Núcleo de Apoio Pedagógico – NAP – 1 representante; V. Representantes 312 

do Núcleo de Apoio ao Estudante – NAE – 1 representante; VI. Representantes do Núcleo de 313 

Acessibilidade e Inclusão – NAI – 1 representante; b) no §1º. foi mantido o texto “com 314 

possibilidade de uma recondução” (na versão errada, aprovada no mês de setembro, constava no 315 

texto “sem possibilidade de recondução”). No mesmo parágrafo foi substituída a palavra 316 

“escolhido” por “eleito”; c) foi incluído o §3º. com a seguinte redação “Todos os representantes 317 

dos Núcleos (NAP, NAE e NAI) serão indicados por seus pares, para mandato de um ano, com 318 

possibilidade de uma recondução”; d) foi incluído no Art. 11º o inciso III “Os membros 319 

representantes dos Núcleos (NAP, NAE, NAI)". As alterações foram aprovadas por unanimidade e 320 
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seguirá para aprovação no Conselho de Graduação. 12) Deliberação sobre a alocação da Profa. 321 

Dra. Amanda Fernandes Teixeira Cordeiro – Remoção por Decisão Judicial. A Profa. Magali 322 

esclareceu que a Profa. Amanda veio para a instituição, especificamente para o Campus Guarulhos, 323 

sem contrapartida de vaga por se tratar de remoção por decisão judicial. A Diretora contou que a 324 

Profa. Amanda é especialista em literatura e por isso foi alocada provisoriamente no Departamento 325 

de Letras para iniciar suas atividades, contudo, a Congregação deve deliberar se ela prestará 326 

serviços também para o Departamento de Educação. Foi aprovada, por unanimidade, a designação 327 

da Profa. Dra. Amanda Fernandes Teixeira Cordeiro para o Departamento de Letras com o 328 

compromisso de colaborar com o Departamento de Educação. 13) Aprovação de proposta de 329 

regulamento de doações à biblioteca EFLCH. O Chefe da Biblioteca explicou que o regulamento 330 

foi aprovado pela Comissão de Biblioteca e que regularizar a questão das doações é muito 331 

importante para o campus, pois atualmente há o esgotamento de espaço físico, além da capacidade 332 

de processamento. Conforme votação anterior, devido ao adiantado da hora, o ponto foi retirado e 333 

remetido à Congregação de fevereiro. 14) Aprovação do calendário de reuniões da Congregação 334 

do ano de 2020. As reuniões acontecerão no horário das 09h às 13h, nos dias 06/02, 05/03, 02/04, 335 

07/05, 04/06, 02/07, 06/08, 03/09, 01/10, 05/11 e 03/12. Aprovado por unanimidade. 15) 336 

Apreciação da minuta de Resolução que estabelece diretrizes e procedimentos para realização 337 

de eventos institucionais e cursos de extensão. Conforme deliberação anterior o ponto foi retirado 338 

da pauta, mesmo assim, Profa. Magali explicou que a minuta foi aprovada em Consu extraordinário 339 

realizado no dia 04/12/2019 (Resolução 180) sendo, portanto, desnecessária a discussão. Profa. 340 

Rosangela comunicou que não houve qualquer manifestação na consulta realizada pela CAEC. 16) 341 

Aprovação das propostas elaboradas pelo Departamento de Ciências Sociais da EFLCH:  a) 342 

saúde dos estudantes; b) segurança do campus; c) suspensão dos afastamentos de longa duração de 343 

docentes. Prof. Carlos Bello, Chefe de Departamento de Ciências Sociais, iniciou sua fala 344 

explicando que a ideia era fazer uma discussão de modo a verificar se os técnicos, estudantes e 345 

docentes estariam de acordo em desenvolver ações relacionadas a saúde dos estudantes e segurança 346 

do campus. Acrescentou que solicitou Congregação Extraordinária em novembro para que a 347 

comunidade tivesse mais clareza do que poderia ser feito destacando que não houve intenção de 348 

fazer críticas ou reinvindicações relacionadas às ações tomadas. Em seguida, apresentou as 349 

propostas do Departamento sobre os itens a) e b), conforme segue: a) criação de um grupo de 350 

trabalho multi campi para tratar da saúde dos estudantes. O curso de psicologia do campus Baixada 351 

Santista têm professores que poderiam auxiliar no tratamento dos estudantes b) realização de 352 

pesquisa com os estudantes para mapear a quantidade de alunos que se sentem estressados ou 353 

ansiosos, pois muitos não procuram auxílio no NAE c) criação de um protocolo com o Hospital 354 

Pimentas para casos como do estudante baleado; d) verificar um protocolo junto ao NAE e PRAE 355 

para que a comunidade saiba agir em situações de emergência; e) indicar com clareza as medidas 356 

que estão sendo tomadas para a segurança do campus e na pesquisa consultar como os estudantes se 357 

sentem em relação a isso. Sobre o item c) elucidou que a sugestão seria elaborar um edital básico 358 

como caminho para adaptação ao novo processo e uma comissão interna poderia discutir as 359 

especificidades dos afastamentos de técnicos e de docentes e as diferenças entre licença capacitação 360 
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e pesquisa. Prof. Bello sugeriu consultar novamente a procuradoria para verificar questões 361 

específicas como, por exemplo, o de afastamento para pesquisa ser considerado atividade fim. A 362 

Presidente da Congregação relembrou que de acordo com o regimento do campus, para solicitar 363 

uma reunião extraordinária, seria preciso a concordância de 2/3 dos membros, o que não ocorreu. 364 

Prof. Bruno Comparato ponderou que estas questões são muito complexas e levam tempo para se 365 

resolverem. Disse que irá consultar uma aluna da Baixada Santista que está fazendo uma pesquisa 366 

sobre a saúde dos alunos. Informou que a questão da polícia é muito sensível e que há dados que 367 

afirmam que a taxa de suicídio é quatro (4) vezes maior entre policiais do que entre os cidadãos e 368 

que policiais morrem mais por suicídio do que por assassinato. Por fim, sinalizou que a sociedade, 369 

de maneira geral, está doente. Profa. Magali relatou que Prof. Alexandre, atual coordenador do 370 

NAE, comentou sobre uma pesquisa que indica que muitos estudantes já chegam adoecidos ao 371 

ensino superior e que, portanto, não estão só adoecendo depois do seu ingresso na universidade. 372 

Acrescentou que o Prof. Alexandre foi indicado como representante do NAE na Câmara de 373 

Graduação e que está empenhado em conversar com os coordenadores de curso para cuidar destas 374 

questões. Sugeriu convidá-lo a relatar na próxima reunião da Congregação as ações desenvolvidas 375 

com esta finalidade. Por fim, Prof. Bello pediu que todas as sugestões fossem levadas aos 376 

departamentos para verificar se as pessoas gostariam de participar deste tipo de atividade. Ficou 377 

definido que as sugestões indicadas deveriam ser remetidas aos departamentos e por este motivo 378 

não houve deliberação. 17)  Aprovação da Colaboração Técnica do docente Rodrigo Ribeiro 379 

Barretto da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB) para o Departamento de História 380 

da Arte da EFLCH. Aprovado por unanimidade. 18) Aprovação da lista de nomes para compor 381 

a banca das provas do Concurso de Livre-Docência 2019/2020 do Departamento de História 382 

da Arte: Titulares: Sang Won Han (Unifesp- Pres.), Aparecida de Fátima Bueno (USP), Henry 383 

Martin Burnett Junior (UNIFESP), Afrânio Mendes Catani (USP), Marcos Cezar de Freitas 384 

(UNIFESP) e Marcio Orlando Seligmann Silva (UNICAMP). Suplentes:  Ana Paula Cavalcanti 385 

Simioni (USP), Fabiana Buitor Carelli (USP), Domingos Tadeu Chiarelli (USP) e Jorge Coli 386 

(UNICAMP). Aprovado por unanimidade. 19) Aprovação de critérios para nomeação dos 387 

principais prédios da EFLCH. Profa. Magali perguntou aos chefes de Departamento se houve 388 

consulta aos respectivos colegiados sobre esse tema. Não havendo manifestação de todos as chefias, 389 

não deu continuidade à discussão, passando para o último ponto da pauta. 20) Aprovação do 390 

calendário acadêmico da graduação do ano de 2020. Ponto transferido para a primeira 391 

Congregação do ano de 2020, em fevereiro. 21) Aprovação do organograma do Campus 392 

Guarulhos. Profa. Magali apresentou o organograma do campus Guarulhos contendo as alterações 393 

indicadas na Congregação de fevereiro de 2019. Explicou detalhadamente as modificações 394 

realizadas, respondendo à questionamentos levantados pela plenária. Após breve discussão, o 395 

organograma apresentando foi aprovado por unanimidade (anexo). A Profa. Magali agradeceu aos 396 

membros da Congregação, afirmou que os debates foram produtivos e manifestou seus votos para 397 

que todos tivessem um excelente final de ano. A Profa. Vera Jardim aproveitou para esclarecer 398 

sobre o ensalamento. Elucidou que a Câmara de Graduação seguiu o fluxo do ensalamento e que é a 399 

favor da organização, mas infelizmente as regras não dão conta dos imprevistos que acontecem na 400 



 

 

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 

06/02/2020 

prática. Afirmou que a Câmara enfrentou questões que precisavam de mudanças e ponderou que em 401 

nenhum momento a Câmara se absteve do diálogo entre as instancias da escola, por fim, agradeceu 402 

a parceria da Profa. Magali pelo diálogo mantido com a Câmara de Graduação. Nada mais havendo 403 

a tratar, a reunião foi encerrada às quatorze horas e dois minutos e eu, Letícia Arantes, secretária da 404 

Congregação, lavrei a presente ata. 405 


