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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – 2 

AGOSTO DE 2017. Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, teve 3 

início, às dez horas e trinta minutos, a reunião ordinária da Congregação da Escola de 4 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, campus Guarulhos da Universidade Federal de São 5 

Paulo, sob a presidência da Diretora Acadêmica, Prof.ª Magali Aparecida Silvestre, e após a 6 

assinatura da lista de presença pelos participantes. Prof.ª Magali deu início à reunião dando as 7 

boas vindas a todos nesse início do segundo semestre letivo. Informou, a seguir, que o Vice-8 

Diretor acadêmico, Prof. Janes Jorge, embora estivesse presente teria direito somente à voz e 9 

não ao voto, por encontrar-se oficialmente em férias. O primeiro ponto da pauta: Aprovação 10 

da ata da reunião ordinária do mês de junho  – a ata foi aprovada com uma abstenção. O 11 

segundo ponto da pauta:  homologação das aprovações ad referendum de solicitação de 12 

celebração de convênio para realização de estágios extracurriculares das empresas Nova 13 

Escola Eduque Educação Infantil e Educação Infantil e Ensino Fundamental Ltda. – foi 14 

aprovado por unanimidade. O terceiro ponto da pauta: processos discentes analisados na 15 

reunião da Câmara de Graduação – a Congregação deu ciência nos processos. O quarto 16 

ponto da pauta: homologação dos novos coordenadores dos cursos de bacharelado e 17 

licenciatura de Pedagogia e Filosofia. Foram aprovadas por unanimidade e homologadas as 18 

novas coordenações dos cursos de graduação de Filosofia: Bacharelado (Prof.ª Dra. Patrícia 19 

Aranovich, coordenadora, e Prof. Dr. André Medina Carone, vice-coordenador) e Licenciatura 20 

(Prof. Dr. André Medina Carone, coordenador e Prof.ª Dra. Patríc ia Aranovich, vice-21 

coordenadora). Homologada a nova coordenação do curso de graduação de Pedagogia: Prof.ª 22 

Dra. Edna Martins (coordenadora) e Prof.ª Dra. Lucila Pesce (vice-coordenadora). No quinto 23 

ponto da pauta: homologação da presidência pro tempore da Câmara de Graduação, Prof.ª 24 

Magali pediu à Prof.ª Indaiá Bassani que informasse a Congregação. Prof.ª Indaiá, com a 25 

palavra, explicou que o novo Regimento da Câmara de Graduação, aprovado por esse 26 

Colegiado, prevê eleição para a coordenação da Câmara, mas a inda precisa ser homologado no 27 

Conselho de Graduação – até lá, é preciso que haja uma coordenação pro tempore. Esclareceu 28 

que haverá um rodízio dos cursos na presidência até a realização das eleições – por enquanto 29 

são ela, Prof.ª Indaiá Bassani, de Letras e a Prof.ª Marina Soler, de História da Arte. Prof.ª 30 

Magali agradeceu e lembrou que o Regimento da Câmara de Graduação foi aprovado pela 31 

Congregação há três meses. Posta em votação, a presidência pro tempore da Câmara de 32 

Graduação foi aprovada por unanimidade. Prof.ª Magali aproveitou para informar que estamos 33 

trabalhando com a questão da curricularização e que as Câmaras estão trabalhando a todo 34 

vapor. Lembrou que as Professoras Renata Philippov e Sueli Fidalgo justificaram ausência em 35 

virtude de compromissos agendados referentes ao ENADE, ao recadastramento do 36 

Bacharelado e à visita do MEC. Passou então ao sexto ponto da pauta: homologação das 37 

indicações dos professores, feitas pelos Departamentos de Letras , História e Educação 38 

para a CAEP (Comissão de Avaliação do Estágio Probatório)  – Prof.ª Magali leu as 39 

indicações, que foram aprovadas por unanimidade: Prof. Dr. Eduíno José de Macedo Orione 40 

como representante suplente do Departamento de Letras; Prof.ª Dra. Regina Cândida Ellero 41 

Gualtieri como representante titular do Departamento de Educação; Prof. Dr. Odair da Cruz 42 

Paiva como representante titular e Prof. Dr. Fabiano Fernandes como representante suplente do 43 

Departamento de História. O sétimo ponto da pauta: homologação das indicações dos 44 

professores, feitas pelos Departamentos, para a Comissão de Bancas  – os nomes foram 45 

aprovados por unanimidade: Titulares: Prof.ª Dra. Maria Fernanda Lombardi (Ciências 46 

Sociais), Prof. Dr. Alexandre Torres Carrasco (Filosofia), Prof. Dr. Wagner Rodrigues Valente 47 

(Educação), Prof. Dr. Gilberto Francisco da Silva (História), Prof.ª Dra. Marta Rosa Denise 48 
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Jardim (História da Arte) e Prof. Dr. Rafael Minussi (Letras). Suplentes: Prof. Dr. Antônio 49 

Sérgio Carvalho (Ciências Sociais), Prof.ª Dra. Jacira de Freita s (Filosofia), Prof. Dr. Marcos 50 

Cezar de Freitas (Educação), Prof.ª Dra. Márcia D’Aléssio (História), Prof.ª Dra. Graciela 51 

Foglia (Letras). O oitavo ponto: homologação das indicações aprovadas ad 52 

referendum para a Comissão de Avaliação de Desempenho (CAD). Prof. Marcos Cezar 53 

pediu a palavra e esclareceu que os agora nomeados, de acordo com o regulamento, não 54 

avaliarão seus colegas de campus. Prof.ª Magali agradeceu o esclarecimento e, postos em 55 

votação, os nomes foram aprovados por unanimidade: Prof. Dr. Henry Martin Burnett Junior, 56 

titular, e Prof. Dr. Cesar Ribas Cezar, suplente (Departamento de Filosofia); Prof.ª Dra. 57 

Claudia Lemos Vóvio, titular (Departamento de Educação); Prof. Dr. José Lindomar C. 58 

Albuquerque, suplente (Departamento de Ciências Sociais). O representante discente Juraci 59 

Baena fez a apresentação do ponto seguinte: GT Campanha “Mais democracia, menos 60 

assédio”, falando da importância de campanhas que falem do assédio contra negros, mulheres, 61 

homossexuais e idosos, bem como o preconceito que existe contra aqueles estudantes que 62 

militam e lutam. Lembrou também dos casos de suicídio que já ocorreram entre estudantes do 63 

campus e de brincadeiras maldosas (bullying), muitas vezes estimuladas pelos professores.  64 

Afirmou que existem também situações de assédio contra servidores. Prof.ª Graciela Foglia 65 

pediu esclarecimentos sobre como estão pensando na questão do assédio contra a mulher. 66 

Prof.ª Magali que a discussão precisa ser mais séria e sistematizada – citou o caso do GT 67 

Transporte, igualmente proposto pela representação estudantil, quando a direção chamou a 68 

reunião, mas os representantes não vieram. Seguiu dizendo que no seu entendimento é 69 

importante que se pense em outras estratégias para discutir essas temáticas tão sérias. Propôs, 70 

então, não formar o GT, mas levar essas discussões para as Câmaras, com maior envolvimento 71 

dos estudantes. Prof.ª Ingrid Cyfer, com a palavra, reforçou a sugestão da Prof.ª Magali; não 72 

concorda em sairmos com indicações dessa reunião e o GT formado sem ter clareza do que é a 73 

campanha; gostaria de participar, mas na linha do que foi proposto pela Prof.ª Magali. Prof.ª 74 

Graciela sugeriu que o NAE coordene a campanha. Em votação, a Congregação se 75 

comprometeu a sistematizar, com o auxílio das Câmaras e do NAE, a discussão de temas 76 

referentes ao assédio (racismo, homofobia, machismo, bullying e todo tipo de preconceito) e 77 

encontrar formas de combate- los no campus. Prof. Bruno Comparato disse que concorda com 78 

Juraci e acha que os esforços devem se concentrar nos estudantes, que são os mais frágeis, já 79 

que estão em uma idade complicada – nem adulto, nem adolescente – o que redobra a 80 

importância do diálogo, do acolhimento e do estabelecimento de uma relação de confiança. 81 

Observou ainda que o problema ocorre em todas as universidades, justamente pelo momento 82 

que os estudantes estão vivendo nessa fase; aqui também temos alunos de classes mais 83 

favorecidas que chegam e encontram dificuldades. Prof.ª Magali anunciou que adiantaria o 84 

décimo-primeiro ponto da pauta - apresentação, pelo arquiteto do campus, Sr. Pedro 85 

Rossetto, sobre consolidação dos espaços e distribuição do mobiliário. Antes que a 86 

apresentação fosse iniciada, Prof.ª Magali disse que esse é o campus que temos para os 87 

próximos anos; embora tudo tenha sido exaustivamente discutido, eventualmente teremos 88 

arestas a serem aparadas. O Arq. Pedro Rossetto fez a apresentação de slides que foram 89 

enviados para a lista da congregação. Prof.ª Magali agradeceu e reforçou a importância da 90 

parceria entre Direção Acadêmica e Administrativa. Salientou também a preocupação com a 91 

acessibilidade e informou que há um planejamento moroso, principalmente por conta das 92 

restrições orçamentárias; a ideia é que as pendências e a solução dos problemas que estão 93 

sendo detectados no pós-mudança para os Prédios Anexo e Arco esteja disponível até 94 

dezembro. Lembrou que a apresentação de hoje serve para situar a Congregação e resgatar a 95 

história, dizendo que teremos discussões mais aprofundadas por volta do mês de outubro. Prof. 96 
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Ivan Martin, chefe do Departamento de Letras, expressou preocupação com a montagem das 97 

mesas que vieram da Receita Federal para os gabinetes dos professores, por conta da visita 98 

próxima do MEC, já que as instalações são um critério importante. Prof.ª Magali respondeu 99 

que nosso olhar, por causa dessa visita, está todo voltado para Letras. Seguiu agradecendo 100 

mais uma vez ao Arq. Pedro, ao Engº Nivaldo e todo o staff que trabalha com eles. Nesse 101 

momento, anunciou a presença da Sra. Pró-Reitora de Administração, Tânia Mara Francisco, e 102 

lembrou que, após a apresentação sobre a situação orçamentária, temos outros pontos de pauta 103 

e precisamos ficar até o final ao menos para decidir como serão encaminhados. Finalizou 104 

agradecendo a Sra. Janete Marques, Diretora Administrativa, e a Sra. Carmelita Santo, chefe 105 

da Divisão de Serviços Gerais, com toda a equipe, pelos esforços para fazer a mudança 106 

acontecer. Antes de passar a palavra à Pró-Reitora para o décimo ponto da pauta: 107 

apresentação da situação orçamentária da Unifesp e do campus, pela Pró -Reitora de 108 

Administração, Adm. Tânia Mara, e pela Sra. Janete Marques, Diretora Administrativa 109 

do campus Guarulhos, agradeceu a presença dela e das servidoras Marilda Guerra e Georgia 110 

Mansour, que se dispuseram a estar aqui apesar de todos os compromissos na Reitoria, e 111 

observou que é importante termos as informações sobre o orçamento para tomarmos decisões 112 

com o pé fincado na realidade. Com a palavra, a   Adm. Tânia Mara fez a apresentação 113 

asseverando que a situação, como um todo, é bastante grave, e que todo dia há novidades e 114 

mesmo notícias desencontradas, mas como a Unifesp vem pensando sobre isso desde 2013, 115 

devido aos sinais que vinham enxergando no sistema, hoje podemos dizer que estamos em 116 

uma situação um pouco mais equilibrada, em relação a outras federais. A seguir, a Diretora 117 

Administrativa Janete Marques fez a apresentação sobre a situação orçamentária do campus 118 

Guarulhos, após o que a equipe da Reitoria se retirou. O décimo-segundo ponto: apresentação 119 

do ensalamento do semestre - adaptações necessárias. Prof.ª Magali esclareceu que, devido 120 

ao adiantado da hora, não vai projetar o arquivo que foi preparado; pediu, entretanto, que o 121 

documento mandado seja olhado com bastante vagar. Os espaços em branco são os que temos 122 

disponíveis, o que deve ser observado nos futuros planejamentos, modificações em PPC, etc. 123 

Informou que a sala 213 fica interditada por conta do arquivo deslizante e que a 113 será 124 

destinada provisoriamente à reprografia dos professores e entrega do kit multimídia, já que não 125 

foi possível que ficasse no Arco por questões logísticas. Quanto às salas específicas de cada 126 

Departamento, foi feita consulta sobre o uso, alguns pediram para colocar UCs específicas, 127 

outras pediram para não atribuir aulas, o que verificamos que seria impossível, devido à 128 

quantidade de disciplinas. Prof.ª Marina Soler disse que no seu entendimento as salas são de 129 

uso preferencial dos Departamentos, mas isso não impede que sejam usadas se estiverem 130 

vagas. Prof. Bruno Comparato observou que parecem ser muitas salas sobrando, mas são todas 131 

pequenas. Com relação ao décimo-terceiro ponto da pauta - apresentação da minuta do 132 

regulamento para utilização dos espaços interdepartamentais - Prof.ª Magali convidou o 133 

Prof. Bruno a apresentar rapidamente a ideia, que não será objeto de aprovação hoje, mas serve 134 

para iniciarmos uma discussão, Prof. Bruno, com a palavra, ressaltou como foi importante o 135 

resgate do histórico feito pelo Arq. Pedro, pois nem todos estavam aqui em 2015 e não 136 

acompanharam as exaustivas discussões; foi decidido que haveria espaços de uso comum, 137 

interdepartamentais; há alguns meses, foi proposto um comitê gestor para um dos espaços, mas 138 

formado por pessoas que usavam esse espaço, o que não seria adequado. Foi então criado um 139 

conselho gestor de todos os espaços e feita essa minuta. Prof. Denilson Botelho, vice-chefe do 140 

Departamento de História, esclareceu que não existe polêmica com relação ao PET e ao Centro 141 

de Memória, que são espaços interdepartamentais. Prof. Janes Jorge, com a palavra, lembrou 142 

que essa dúvida sobre o PET surgiu em um email do Prof. Jaime Rodrigues, chefe do 143 

Departamento de História, e que para esclarecer, a Direção Acadêmica mandou as atas da 144 
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Congregação em que foi aprovada a distribuição dos espaços, e que é bom não haja mais 145 

dúvidas. O Arq. Pedro resgatou uma fala do Prof. Luís Ferla, de que todos os espaços 146 

passariam por avaliação periódica de dois em dois anos. Prof. Magali concluiu o ponto de 147 

pauta dizendo ao Prof. Bruno que não é possível aprofundar a discussão hoje, mas que a 148 

minuta seja trazida na próxima Congregação. O último ponto da pauta: aprovação do PPC do 149 

curso de Pedagogia. Prof.ª Vera Jardim, com a palavra, disse que a apresentação seria rápida 150 

porque foram feitas pouquíssimas alterações; e apesar da Prof.ª Edna Martins ter sido 151 

homologada como coordenadora do curso, o trabalho foi feito em sua gestão. Pontuou então as 152 

alterações: subiram as horas de estágio, para adequação à legislação; também subiu a carga das 153 

atividades complementares, o que permite aos alunos participarem de mais atividades culturais 154 

e de atividades que são oferecidas no campus; falou ainda da residência pedagógica, programa 155 

“carro-chefe” da Unifesp, uma parceria com as escolas e a comunidade – são 80 horas de 156 

imersão na escola, um trabalho muito sério; aumento da carga horária; organização do trabalho 157 

docente do curso – foi feito um estudo para equalizar e dividir todas as atribuições; quanto às 158 

atividades do curso, quase 90% do curso são UCs fixas e residência pedagógica, o que envolve 159 

muito os professores, além dos PPPs, com cinco linhas por turno sendo oferecidas. Posto em 160 

votação, o PPC de Pedagogia foi aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, Prof.ª Magali 161 

passou à seção de informes: 1) a Direção sabe dos problemas que temos enfrentado no 162 

campus: limpeza, entulho remanescente, falta de elevador no Anexo, degrau entre a obra nova 163 

e o prédio acadêmico, paisagismo – e estamos trabalhando para saná- los. 2) chaves dos 164 

gabinetes dos professores: já estão disponíveis e os docentes devem se organizar com as 165 

secretárias dos Departamentos. 3) não teremos mais o contrato com a reprografia (Copy 166 

Mooca). 4) escaninhos: ficarão no mesmo lugar, por questões logísticas, já que os alunos 167 

depositam material neles. 5) os banheiros do segundo andar continuarão fechados para os 168 

professores e servidores que trabalham no prédio acadêmico.  6) móveis trazidos de fora: é 169 

preciso atenção pois devem ser patrimoniados para serem cobertos pelo seguro. 7) há mais 170 

grupos demandando espaços, principalmente de alunos – essas discussões vão começar e os 171 

estudantes precisam participar. 8) teremos uma exposição para inaugurar o segundo andar da 172 

Biblioteca, de 09 a 29 de agosto: 1917-2017: Centenário da Greve Geral no Brasil, exposição 173 

organizada pelo Prof. Luigi Biondi, Prof. Janes Jorge e Cristiane Shirayama, chefe da 174 

Biblioteca.  9) quinta-feira haverá abertura do semestre, dada a relevância do tema, com o 175 

lançamento e debate do livro Golpes na História e na Escola. A Direção Acadêmica concordou 176 

que o evento se estenda até as 20 horas; os Departamentos e Cursos estão discutindo se 177 

dispensam os alunos. 10) inauguração do Arco: vamos pensar conjuntamente em um evento e 178 

também nos nomes que serão dados a cada prédio. 11) em 15 de agosto haverá audiência 179 

pública sobre os PNAES, com a presença da PRAE. 12) em 18 de agosto haverá o I Encontro 180 

de Integridade Acadêmica, que discutirá temas como plágio, autoplágio e desonestidade na 181 

pesquisa científica. 13) Prof.ª Magali sairá de férias de 07 a 14 de agosto e o Prof. Janes 182 

assumirá a Direção. 14) Câmara de Extensão: Prof.ª Andrea Barbosa informou que estamos em 183 

curso de implementar a curricularização das atividades de extensão nos próximos dois anos, 184 

uma exigência do MEC. Em 26 de setembro, das 10 às 13 horas, haverá encontro com a Pró-185 

Reitoria para decidir como seguiremos dentro desse tema – é obrigatória a presença das 186 

coordenações de curso e os coordenadores dos projetos de extensão. Nada mais havendo a 187 

tratar a reunião foi encerrada e eu, Alessandra Santos Fernandes, lavrei essa ata.  188 


