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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO - CAMPUS GUARULHOS - ESCOLA E FILOSOFIA, 1 

LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO REALIZADA EM 03 DE 2 

MARÇO DE 2022. Ao terceiro dia do mês de março de dois mil e vinte e dois, no sistema virtual de 3 

conferência, via Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, foi iniciada, às nove horas e quinze 4 

minutos, a reunião ordinária da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 5 

Universidade Federal de São Paulo, sob a presidência do Diretor Acadêmico, Prof. Dr. Bruno 6 

Konder Comparato. Estiveram presentes os membros: Prof. Dr. Alexandre Barbosa Pereira (Chefe 7 

do Departamento de Ciências Sociais), Sra. Andreza Felix de Avelois (Técnica Administrativa em 8 

Educação), Prof. Dr. Bruno Konder Comparato (Diretor Acadêmico do Campus Guarulhos), Sr. Caio 9 

Batista da Silva (Coordenador da Biblioteca), Prof. Dr. Carlos Alberto Bello e Silva (Professor 10 

Associado), Profa. Dra. Fabiana Schleumer (Professora Adjunta), Prof. Dr. Fabio Franzini (Professor 11 

Associado), Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira (Coordenador da Câmara de Graduação), 12 

Profa. Dra. Gabriela Nunes Ferreira (Professora Associada), Profa. Dra. Graciela Alicia Foglia (Chefe 13 

do Departamento de Letras), Prof. Dr. Iuri Cavlak (Chefe do Departamento de História), Sr. Ivan 14 

Ferreira de Sales Lopes (Técnico Administrativo em Educação), Profa. Dra. Jacira de Freitas (Chefe 15 

do Departamento de Filosofia), Sra. Janete Cristina Melo Marques (Diretora Administrativa do 16 

Campus Guarulhos), Sr. Junivon Januario Ferreira (Técnico Administrativo em Educação), Profa. 17 

Dra. Marcia Aparecida Jacomini (Vice-chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. Marcos 18 

Cezar de Freitas (Coordenador da Câmara de Pós-graduação), Sr. Marcos Kochleitner (Técnico 19 

Administrativo em Educação), Profa. Dra. Maria Cecilia Sanches (Vice-coordenadora da Câmara de 20 

Extensão), Profa. Dra. Marian Avila de Lima e Dias (Chefe do Departamento de Educação), Prof. Dr. 21 

Rodnei Antonio do Nascimento (Professor Associado), Profa. Dra. Sandra Regina Leite de Campos 22 

(Vice-diretora Acadêmica do Campus Guarulhos), Sra. Sarah Soares Morais (Estudante de 23 

Graduação), Sra. Sheila Marques Feitosa (Técnica Administrativa em Educação), Sra. Talita Souza 24 

Delfino (Estudante de Graduação). Justificou ausência: Profa. Dra. Carolin Overhoff Ferreira 25 

(Coordenadora da Câmara de Extensão) que foi substituída por: Profa. Dra. Maria Cecilia Sanches 26 

(Vice-coordenadora da Câmara de Extensão). Justificaram ausência e não foram substituídos: 27 

Prof. Dr. Dirceu Marchini Neto (Professor Adjunto), Sra. Eliane Lino dos Santos (Técnica 28 

Administrativa em Educação), Profa. Dra. Marcia Gomes Fernandes (Professora Adjunta), Profa. 29 

Dra. Marina Pereira de Almeida Mello (Professora Adjunta). Não justificaram ausência: Sr. Adriano 30 

Kasiorowski de Araujo (Coordenador do Núcleo de Apoio Ao Estudante), Profa. Dra. Ana Maria 31 

Pimenta Hoffmann (Chefe do Departamento de História da Arte), Sra. Carmelita Maria do Espírito 32 

Santo (Técnica Administrativa em Educação), Participaram da reunião como convidados: Profa. 33 

Dra. Ana Lucia Lana Nemi, Sra. Andreia Costa Torres da Mota, Sr. Cicero Ivan Batista, Sr. Leandro 34 

Fincatti Prates. Tendo os senhores conselheiros, assinado a folha de frequência e sendo 35 

constatado quórum com 28 presentes. O Presidente abriu os trabalhos cumprimentando os 36 

conselheiros e as conselheiras dando boas-vindas aos novos membros eleitos que não puderam 37 

participar na reunião de fevereiro e agradeceu pelo engajamento de todos na Congregação. Em 38 

seguida iniciou o Expediente com a aprovação das Atas dos meses de fevereiro de 2021 e de 39 

fevereiro de 2022, solicitando que os membros se manifestassem caso tivessem alguma alteração 40 

ou correção e passou para o processo de aprovação solicitando que todos se manifestassem 41 
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através do chat sendo que os que aprovam se mantenham como estão e aqueles que forem 42 

contra ou se abster se manifestem no chat. Sr. Caio solicitou a palavra fazendo referência a 43 

assuntos da Biblioteca, mas conforme esclarecido pelo Prof. Bruno, o assunto não consta desta 44 

ata. Não havendo mais esclarecimentos a serem feitos, o Prof. Bruno colocou em votação, que foi 45 

aprovado por unanimidade. O Presidente apresentou a Ata de fevereiro de 2021, sendo a última 46 

ata da gestão da Profa. Magali e que nessa ata também não consta o assunto que o Sr. Caio 47 

anteriormente se referiu. Ele falou da importância de as atas serem bastante detalhadas por 48 

fazerem parte do histórico da instituição. Não havendo correções e nem solicitações de 49 

alterações, a ata de fevereiro de 2021 foi aprovada. Prof. Bruno anunciou a apreciação do Ponto 1 50 

- Aprovação do pedido de afastamento internacional de longa duração do Prof. Dr. Lucianno 51 

Ferreira Gatti, no período de 29 de novembro de 2022 a 01 de março de 2024, para pesquisa no 52 

exterior na Freie Universität Berlin, em Berlim, na Alemanha, aprovado pelo Conselho do 53 

Departamento de Filosofia, por solicitação da Profa. Dra. Jacira de Freitas, Chefe do 54 

Departamento de Filosofia da EFLCH. - Anexo II. Prof. Bruno esclareceu a tramitação desses 55 

pedidos e a Profa. Jacira afirmou que o Prof. Lucianno ainda está como coordenador da pós-56 

graduação Filosofia, sendo que somente irá para a pesquisa após encerrar o seu período como 57 

coordenador. Ponto 2 - Aprovação do pedido de Afastamento internacional de longa duração do 58 

Prof. Dr. Plínio Junqueira Smith para pós-doutorado na França, na cidade de Lyon, no período de 59 

01/08/2022 a 01/08/2023, na Universidade de Lyon III, aprovado pelo Conselho do 60 

Departamento de Filosofia, por solicitação da Profa. Dra. Jacira de Freitas, Chefe do 61 

Departamento de Filosofia da EFLCH. - Anexo III. Prof Iuri se manifestou apresentando uma 62 

dúvida sobre uma instrução normativa que regulamenta esses afastamentos. Prof. Bruno 63 

esclareceu a dúvida do Prof. Iuri citando as comissões que foram criadas para avaliarem esses 64 

afastamentos. Não havendo mais esclarecimentos a serem feitos, o Prof. Bruno colocou em 65 

votação o Ponto 2, que foi aprovado. O Presidente informou o Ponto 3 - Aprovação do Relatório 66 

Final do Prof. Dr. Ítalo Moriconi Junior vinculado ao Departamento de Letras da EFLCH, por 67 

solicitação do Prof. Dr. Marcos Cezar de Freitas, Coordenador da Câmara de Pós-Graduação e 68 

Pesquisa da EFLCH - Anexo IV. Prof. Bruno esclareceu a sistemática dos Relatórios, suas 69 

finalidades e colocou em processo de aprovação pelo chat. A Profa. Graciela tomou a palavra e 70 

cumprimentou a todos e todas, questionou como funciona o sistema de professor visitante. Prof. 71 

Bruno assumiu a palavra e afirmou que havia anteriormente um programa do CNPq, mas foi 72 

encerrado. Esses novos professores visitantes, resultam de um esforço da Reitoria, em 2018, que 73 

permitiu a contratação de muitos professores visitantes e foi feito um edital que que 74 

regulamentou esse processo em todos os campi. Prof. Bruno deu uma visão geral de toda a 75 

sistemática de contratação dos professores visitantes. Não havendo nenhuma manifestação em 76 

relação ao ponto 3 o Prof. Bruno considerou aprovado o Relatório Final do Professor Visitante, 77 

Prof. Dr. Ítalo Moriconi Junior. O Prof. Bruno anunciou a tratativa do Ponto 4 - Ciência e 78 

aprovação na alteração da data do V Seminário Urbanismo e Urbanistas no Brasil - V SUUB, 79 

organizado pelo Prof. Dr. Fernando Atique (Comissão Organizadora - V SUUB – 2022), que havia, 80 

em 2019, sido planejado e aprovado pela Congregação da EFLCH, para ocorrer em setembro de 81 

2021, que foi remanejado, por conta da pandemia de COVID-19, para os dias 12, 13 e 14 de 82 
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outubro de 2022, por solicitação do Prof. Dr. Iuri Cavlak, Chefe do Departamento de História da 83 

EFLCH. - Anexo V. Prof. Bruno informou sobre a importância desse evento e não havendo 84 

manifestações e esclarecimentos a serem feitos, o Prof. Bruno colocou em votação o Ponto 4, que 85 

foi aprovado.  Ele anunciou o Ponto 5 - Aprovação da proposta do Programa de Pós-Graduação 86 

em História da EFLCH, para que a Profa. Dra. Júnia Ferreira Furtado possa ser professora Sênior 87 

no departamento e no PPGH, por solicitação da Profa. Dra. Ana Lúcia Lana Nemi, Coordenadora 88 

do PPGH da EFLCH - Anexo VI. Prof. Bruno passou a palavra para a Profa. Dra. Ana Lucia Lana 89 

Nemi que cumprimentou a todos e todas e esclareceu sobre a proposta em pauta. Prof. Bruno 90 

enfatizou aspectos positivos dessa proposta e passou para o processo de aprovação. Não havendo 91 

nenhuma manifestação contrária, o Prof. Bruno considerou aprovado o ponto 5. Prof. Bruno 92 

anunciou a tratativa do Ponto 6 – Aprovação das indicações para compor a CPA Subcomissão 93 

Própria de Avaliação do Campus Guarulhos - Anexo VII. Departamento História: Titular: Profa. 94 

Dra. Marcia Gomes Fernandes e Suplente: Profa. Dra. Patrícia Teixeira dos Santos, 95 

Departamento História da Arte: Titular: Profa. Dra. Marina Soler Jorge e Suplente: Profa. Dra. 96 

Yanet Aguilera Viruez Franklin de Matos. Prof. Bruno abriu a palavra para os conselheiros e não 97 

havendo questionamentos e manifestações contrárias o Prof. Bruno considerou aprovadas as 98 

Indicações para compor a CPA Subcomissão Própria de Avaliação do Campus Guarulhos. O 99 

Presidente anunciou o Ponto – 7 - Aprovação das indicações de representantes para a Comissão 100 

Local do VIII Congresso Acadêmico Unifesp, que será realizado de 26 de junho a 01 de julho de 101 

2022. - Anexo VIII. Direção Acadêmica - Titular: Prof. Dr. Bruno Konder Comparato - Suplente: 102 

Profa. Dra. Sandra Regina Leite de Campos - Assessoria de Comunicação - Titular: Felipe Coripio - 103 

Departamento de Ciências Sociais - Titular: Prof. Dr. Henrique José Domiciano Amorim e 104 

Suplente: Prof.Dr. Rodrigo Barbosa Ribeiro - Departamento de Educação - Titular:  Prof.ª Dr.ª 105 

Vera Lucia Gomes Jardim - Departamento de História da Arte - Titular: Profa. Dra. Ana Maria 106 

Pimenta Hoffmann - Departamento de Filosofia - Titular: Profa. Dra. Jacira de Freitas -  107 

Departamento de História -  Titular:  Profa. Dra. Rosângela Ferreira Leite e Suplente:  Profa. Dra. 108 

Marcia Gomes Fernandes - Departamento de Letras - Titular:  Profa. Dra. Sueli Salles Fidalgo - 109 

Câmara de Graduação - Titular:  Prof. Dr. Fernando Rodrigues de Oliveira - Câmara de Pós-110 

Graduação e Pesquisa - Titular:  Profa. Dra. Sueli Salles Fidalgo - Câmara de Extensão - Titular:  111 

Profa. Dra. Celia Regina Batista Serrão (Departamento de Educação) - Suplente: Prof. Dr. 112 

Orlando Vian Junior (Departamento de Letras) - Setor Administrativo - Titular:  Sheila Marques 113 

Feitosa - Suplente: Carmelita Maria do Espírito Santo e Ailton Lafaiete – Discentes - Graduação: 114 

Pós-graduação: Monitoria- Titular:  Profa. Dra. Marcia Regina Tosta Dias – Pibic - Titular: Profa. 115 

Dra. Arlenice Almeida da Silva. Prof. Bruno informou sobre os objetivos do Congresso e os 116 

aspectos positivos para a EFLCH e para os estudantes apresentarem suas pesquisas e projetos. O 117 

Prof. Bruno passou para o processo de aprovação e não havendo nenhuma manifestação contrária 118 

considerou aprovadas as Indicações de representantes para a Comissão Local do VIII Congresso 119 

Acadêmico Unifesp, que será realizado de 26 de junho a 01 de julho de 2022. Bruno informou que 120 

convocará a primeira reunião da Comissão Local e que já foram solicitadas as indicações de nomes 121 

para palestras de abertura do Congresso, temáticas, todo um trabalho de organização das mesas 122 

com as pesquisas que irão ser apresentadas, um trabalho muito importante e gratificante. Prof. 123 
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Bruno anunciou o Ponto 8 - Recomposição da CEFIAI - Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura 124 

e Acessibilidade e Inclusão da EFLCH. Prof. Bruno ressaltou que essa comissão esteve muito ativa 125 

quando foi criada e principalmente durante a construção do novo prédio acadêmico. Declarou que 126 

ela foi fundamental para que pudéssemos organizar a distribuição dos espaços no prédio novo e 127 

depois da mudança para o Pimentas, após a construção do prédio novo, essa comissão ficou 128 

dormente, mas agora, com a retomada das atividades presenciais, com a reforma do antigo prédio 129 

administrativo, é muito importante que essa Comissão esteja bastante ativa. Essa Comissão tem 130 

um Regimento e tem uma composição que foi aprovada em dezembro 2020. Essa Comissão 131 

precisa ser reavaliada em relação aos seus participantes, porque os representantes são nomeados 132 

por dois anos. Prof. Bruno procedeu à leitura nominal de todos os representantes e solicitou aos 133 

chefes de departamentos a confirmação e indicação de representantes para a Recomposição da 134 

CEFIAI (Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão da EFLCH, para 135 

aprovação na reunião da Congregação do mês de abril de 2022. Prof. Bruno declarou que a 136 

Direção Acadêmica irá solicitar formalmente aos chefes de departamentos a confirmação e 137 

indicação de representantes para a Recomposição da CEFIAI (Comissão de Espaço Físico, 138 

Infraestrutura e Acessibilidade e Inclusão da EFLCH, para aprovação na reunião da Congregação do 139 

mês de abril de 2022. Informes: Prof. Bruno anunciou que fará o informe da Direção Acadêmica 140 

que trata da programação do retorno das atividades presenciais, Relatou que tiveram atividades 141 

intensas, que no CONSU aconteceu a aprovação do  documento que estabelece a apresentação de 142 

comprovante de vacinação, que é obrigatória para a realização de atividades presenciais em todas 143 

as dependências da Unifesp, ou seja, docentes, servidores e TAEs deverão apresentar certificado 144 

de vacinação completo, ou seja todas as doses, quem não tiver como apresentar esse certificado, 145 

teremos duas situações, aquelas pessoas que são portadoras de doenças não compatíveis com a 146 

vacinação deverão preencher uma declaração e serão chamadas para uma perícia, e uma segunda 147 

situação aqueles que não se vacinaram por outras razões, neste caso as pessoas deverão se 148 

apresentar ao RH para que o caso seja analisado e em quais condições essa pessoa poderá 149 

trabalhar na universidade. Não está claro ainda, quais serão as sanções, repercussões, pontos de 150 

vista do RH, houve muitas discussões na Propessoas, mas nada  ficou definido ainda, pensando-se 151 

em fazer tudo de forma jurídico legal. Existe uma grande preocupação em preservar a comunidade 152 

Unifesp, em todos os sentidos, não só no sentido preservação da vida e da saúde, como também 153 

nas relações humanas, portanto é uma situação muito delicada. O que já está claro é que quem 154 

ainda não se vacinou porque não quer se vacinar, terá algumas dificuldades, no ponto de vista da 155 

vida funcional. No que toca aos estudantes, o que foi aprovado no CONSU é que para se 156 

matricularem nos cursos e nas disciplinas, bem como para fazer rematrícula, será exigida a 157 

apresentação do comprovante de vacinação. Quem não apresentar esse comprovante, 158 

simplesmente não poderá se inscrever em nenhuma disciplina, não terá sua matrícula efetivada e 159 

seu nome não constará nas listas de presença. Não poderá cursar as disciplinas, nem no modo 160 

remoto, porque não vai fazer parte da lista de alunos matriculados nas disciplinas. Há uma 161 

preocupação muito grande em não estigmatizar os estudantes, os docentes terão as listas de 162 

presença, e os alunos que não constarem dessas listas poderá ser por vários motivos, portanto os 163 

docentes não saberão por que motivo os estudantes não constam da lista. Alunos sem 164 
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comprovante de vacinação não poderão ter acesso ao restaurante, porque não conseguirão 165 

comprar créditos para fazer as refeições, não será permitida a participação em projetos de 166 

pesquisa, laboratórios, projetos de extensão e demais atividades. Há também definidos 167 

procedimentos para atendimento a servidores e alunos que estejam com sintomas da Covid-19. 168 

Foi ressaltada a grande colaboração do Prof. Dr. Eduardo Medeiros que já veio a esta congregação, 169 

estando sempre presente nas discussões e nos atualizando em dados da pandemia, disse que essa 170 

pandemia vai continuar conosco por muito tempo e vamos ter que lidar com ela, houve um 171 

aumento dessa variante do vírus e com o carnaval provavelmente haverá aumento, não tão 172 

importante como no início do ano, poderá haver um aumento com a chegada do inverno, sendo 173 

que as principais defesas contra o vírus são a vacinação para que a doença não evolua e a máscara 174 

que será obrigatória nas dependências da Unifesp. Tem vários documentos que foram aprovados 175 

nessa última semana que dizem respeito a todos esses assuntos mencionados. A Comissão Local 176 

de Retorno, na reunião realizada, decidiu o que devemos colocar em prática. Prof. Bruno detalhou 177 

todos os procedimentos definidos para o retorno presencial. O Prof. Alexandre tomou a palavra e 178 

questionou se está prevista alguma conversa com os alunos on line para esclarecimentos e sobre 179 

os filtros corretos para os equipamentos de ar-condicionado. Prof. Bruno agradeceu ao Prof. 180 

Alexandre e afirmou positivamente que encontrará uma forma de conversar com os estudantes e 181 

que já providenciou publicações na página da EFLCH sobre esses detalhes. Em relação aos filtros 182 

informou que são indicados para instalações hospitalares e que não seria adequado para salas de 183 

aula, porque diminui muito o teor de oxigênio no ambiente, sendo a ventilação natural com portas 184 

e janelas abertas a forma mais indicada. Prof. Fábio cumprimentou a todos e todas e questionou 185 

sobre a distribuição das salas de aula. Perguntou se teremos salas para o mestrado acadêmico 186 

noturno. Prof. Bruno tomou a palavra e afirmou que até o final do ano passado trabalhávamos 187 

com a perspectiva de utilização de 100% das salas de aula, com a chegada da variante Ômicron, o 188 

nível de contaminação aumentou muito, mas mesmo assim mantiveram os aspectos preventivos 189 

nas salas de aula com os distanciamentos e todo remanejamento foi realizado, apontando as 190 

características e pontos positivos com as mudanças. Profa. Graciela tomou a palavra e falou sobre 191 

as dificuldades de ventilação nas salas de aula, questionou se estão sendo pensadas soluções 192 

porque as condições serão precárias nas salas de aula, se poderemos levar nossos ventiladores, 193 

enfim, algumas alternativas para melhorar o ambiente. Prof. Bruno afirmou que janelas fechadas e 194 

ventiladores funcionando é muito ruim porque a circulação de ar fará circular os vírus, portanto a 195 

recomendação é manter as janelas abertas, faremos uma consulta se com as janelas abertas 196 

poderemos ter ventiladores. Prof. Bruno afirmou que estão fazendo um grande esforço para 197 

apresentar o campus aos estudantes, porque devido à pandemia os que ingressaram a partir de 198 

2020 nunca estiveram presencialmente na universidade. Será necessário fazer um grande esforço 199 

em receber e recepcionar os estudantes, alguns estão assustados com a pandemia, muitos 200 

desconhecem a comunidade, os meios de lazer, de locomoção, isso é feito tradicionalmente pelos 201 

veteranos, mas este ano eles estão muito mais preocupados em se formarem do que 202 

recepcionarem os calouros. Prof. Bruno passou a palavra ao Prof. Carlos Bello que afirmou ter uma 203 

dúvida importante, sobre aqueles servidores que não querem tomar a vacina e de como fica essa 204 

situação. Prof. Bruno afirmou que não se trata de um servidor que não se vacinou poder trabalhar 205 
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de  casa, tem o teletrabalho que foi aprovado e está sendo implementado, alguns servidores, cujo 206 

trabalho assim permitir, que não fazem atendimento direto a pessoas, poderão aderir ao 207 

teletrabalho, mas não será 100% de teletrabalho, quando se fala que servidores não estiverem 208 

com o certificado de vacinação, é possível eles continuarem trabalhando, podem ficar numa sala 209 

isolada, estamos com um levantamento daqueles que se vacinaram e daqueles que não se 210 

vacinaram feito pelo RH, quase 100% dos servidores já se vacinaram. Se os estudantes sem 211 

comprovação de vacina não podem se matricular, os servidores sem vacina não podem dar aulas e 212 

trabalhar, enfim, o que se tem de concreto são as resoluções que foram aprovadas. Prof. Bruno 213 

passou a palavra ao Sr. Caio que afirmou que sobre o servidor que não apresentar o comprovante 214 

de vacinação sem justificativas médicas, não poderá trabalhar, não trabalhando não irá receber 215 

salário, e vários dias sem justificar poderá ser exonerado. Se isso de fato ocorrer, os demais 216 

servidores vão sofrer consequências de acúmulo de trabalho, sendo assim será afastado por 217 

ausência, dependendo do encaminhamento que for feito. Um detalhe importante citado no 218 

âmbito da comissão será fazer esse levantamento de servidores, porque talvez seja necessário 219 

reorganizar os setores. Prof. Bruno agradeceu ao Sr. Caio e complementou as considerações 220 

afirmando que tudo tem que ser tratado de acordo com as normas jurídicas e as normativas de 221 

Propessoas. Sobre a Instrução normativa 90 do Governo Federal, que estabelece que servidores 222 

públicos federais com mais de 60 anos, ou portadores de comorbidades, devem permanecer no 223 

trabalho remoto, em casa, isso foi muito discutido, possibilitando que pessoas que se enquadram 224 

nessas situações, possam declarar que desejam trabalhar presencialmente também. Os 225 

portadores de comorbidades são aqueles com problemas de coração, tabagismo, obesidade, 226 

algumas doenças autoimunes, hipertensão e devem permanecer em casa, mas terão que passar 227 

por uma avaliação médica.  Prof. Bruno passou a palavra para a Sra. Sheila que complementou 228 

informando que essa perícia médica será realizada pelo SESMT da Unifesp para avaliar caso a caso 229 

os atestados médicos desses servidores e suas condições de saúde. Prof. Bruno agradeceu a Sra. 230 

Sheila e esclareceu que o objetivo da Instrução Normativa 90 não é premiar aqueles que têm 231 

comorbidades ficando em casa, essas pessoas terão que passar por uma avaliação médica para 232 

verificar a possibilidade de retorno ao trabalho presencial, essa avaliação será realizada antes de 233 

voltarem ao presencial. Profa. Marian indagou se comprovar que a pessoa tem mais de 60 anos de 234 

idade, já é justificativa para continuar no trabalho remoto, se o servidor deverá fazer uma 235 

declaração que quer voltar ao presencial. Prof. Bruno questionou a todos os conselheiros, se 236 

alguém desejaria fazer informe. Sr. Caio assumiu a palavra e informou que irá divulgar a 237 

recomposição da comissão da biblioteca e também sobre a política de desenvolvimento de 238 

coleções. Prof. Bruno agradeceu ao Sr. Caio e agradeceu a presença de todas e todos. Não 239 

havendo mais informes e nada a tratar, declarou encerrada a reunião às onze horas e nove 240 

minutos e eu, Andreia Costa Torres da Mota, Secretária da Direção Acadêmica, lavrei a presente 241 

ata. 242 

 Andreia Costa Torres da Mota, secretária, lavrei a presente ata. 243 


