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ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E 1 

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No dia seis de junho de dois mil e treze, às quinze horas e trinta minutos, na sala de aula oito do 3 

prédio central da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros que 4 

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

de São Paulo, Campus Guarulhos, conforme lista de presença anexa.  6 

 7 

Professor Daniel Arias Vazquez iniciou a reunião às dezesseis horas com a Tribuna Livre que teve a 8 

manifestação do Prof. Markus Lasch,dando conta das precárias condições de trabalho do Depto. de 9 

Letras (falta de professores (15 vagas mais 9 novas do REUNI para concursar), de servidores técnico 10 

administrativos, mesmo com possibilidade de permuta entre servidores de São Paulo, sem solução 11 

ainda por parte da reitoria/ Pró-Reitoria de Administração. Termina fazendo apelos à reitoria e 12 

direção acadêmica para que as soluções sejam agilizadas para não acarretar em prejuízos aos 13 

estudantes que ingressam no 1. Semestre de 2013. 14 

Em seguida, Prof. Daniel anunciou a chegada da senhora reitora, Profa.  Soraya Smaili que participou 15 

em parte da reunião, sendo acompanhada da Adm. Tânia Mara (do Escritório Tec....   ). A profa. 16 

Soraya fez um balanço dos 100 dias de gestão na reitoria, cujo relatório será disponibilizado 17 

posteriormente, anunciando que vem fazendo uma jornada de interação nos campi, por meio de 18 

Audiências Públicas e participação nas Congregações, como espaços de diálogo e de formulação e 19 

políticas. Anuncia várias ações em andamento para a reforma do Estatuto da Unifesp, entre elas: 20 

Seminários sobre Orçamento e com os diretores dos Campi, considerando que o montante previsto 21 

para a Unifesp é insuficiente para atender as demandas atuais. Comunica outras ações institucionais e 22 

informa a disponibilização de 11 vagas de Técnicos de nível superior e 9 de nível médio para atender 23 

emergencialmente as necessidades  do campus Guarulhos e um reforço na atual condição do NAE 24 

com atendimento de apoio na área da Saúde pelas equipes do Programa de Residência 25 

Multiprofissional do campus São Paulo. A adm. Tânia Mara, em seguida informa os termos do 26 

Contrato de Locação a ser feito com o Colégio Torricelli: aluguel por 60 meses (5 anos) com rescisão 27 

a partir do 36. Mês sem ônus; assinatura do contrato até 30062013 e entrega obrigatória do prédio até 28 

01/08/2013, esclarecendo que os termos acordados referem-se à Lei Federal n. 8.666/93 (art. 55). De 29 

acordo com as negociações feitas até então com o proprietário pela reitoria, este se comprometeu a 30 

entregar o prédio com pintura feita e vistoria nos telhados e melhoria na condição de dois banheiros 31 

(que apresentavam avarias) e sem cantina. Comprometeu-se também a manter: ar condicionado, 32 

câmaras internas, estrutura para sistema de informática. A adm. Tânia Mara solicita ainda à 33 

Congregação que autorize a ordem de serviço para início da obra do prédio novo (pois  a construtora 34 

responsável pela obra precisará encomendar itens de estrutura e superestrutura pré-moldados que 35 

levam de 60 a 90 dias para serem entregues) e informa que no dia de hoje foi publicada a 36 

licitação/pregão para a fiscalização da obra. Após a apresentação da adm. Tânia Mara houve vários 37 

pedidos de esclarecimentos pelos presentes: a Profa. Débora questiona se o prédio do Torricelli 38 

apresenta acessibilidade para estudantes deficientes físicos, considerado pré-requisito de avaliação 39 

dos cursos de graduação pelas equipes avaliadoras do Ministério da Educação, sendo respondido que 40 

o prédio conta com um elevador para esse fim. A estudante Karen pergunta qual a razão do contrato 41 

ser rescindido no 36. mês se o prazo para a obra é de 24 meses. Tânia Mara responde que após a 42 

entrega da obra há um prazo para verificação dos serviços e de garantias pelas empresas executoras e 43 

que seria imprudente definir um prazo estrito sem contar com esses prazos. Na seção de Informes: - 44 

dos Técnicos: O servidor Tec. Adm. Wellington informa que os técnicos administrativos do Campus 45 

sugerem que haja um processo de remoção interno para os setores, antes da vinda de novos 46 

servidores, e, que a Comissão de Vagas segue trabalhando no sentido de identificar os códigos de 47 

vagas dos servidores. Da Diretoria: Prof. Daniel informa que a Semana de Calouros foi organizada 48 

juntamente com os coordenadores de curso e com os estudantes e que será importante a participação 49 

da comunidade acadêmica nas atividades; informa ainda que deverá haver um novo convênio com a 50 
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Prefeitura de Guarulhos, pois o convênio atual venceu em 2011 e que os setores e departamentos 51 

serão chamados a colaborar na Minuta do novo convênio a ser encaminhada para a Prefeitura de 52 

Guarulhos. 53 

Ordem do dia:  54 

Aprovação da ata: do dia 04/04/2013. A ata foi aprovada por unanimidade. 55 

Posse dos novos representantes discentes, docentes e servidores técnico-administrativos: Prof. 56 

Daniel apresenta os novos representantes eleitos e lhes dá as boas vindas. 57 

Indicação de docentes para a Comissão PIBIC/Unifesp: As profas. Ana Nemi e Bianca F. Morgani 58 

foram indicadas e referendadas pela Congregação para representar o Campus na Comissão. 59 

Comissões: Prof. Daniel recupera a solicitação feita aos Chefes de Departamento, servidores téc. 60 

Adm. e estudantes para que as comissões do Campus voltem a funcionar. Os novos nomes foram 61 

indicados pelos setores e departamentos e a direção acadêmica entende que as comissões prioritárias, 62 

no momento, para o Campus são as Comissões de Transporte, de Orçamento e de Regimento Interno 63 

– apresentando nomes para a coordenação temporária dessas comissões, a saber: Orçamento: 64 

Alexandre – técn. Adm. ; Regimento: Prof. Carlos Bello - Ciências Sociais e Transporte: Gilberto – 65 

dir. Adm. (a confirmar), que foram referendados por todos os presentes. Tais Comissões deverão se 66 

reunir, definir um coordenador e apresentar um Plano de Trabalho para a Congregação considerando 67 

que a Comissão de Regimento apresentará uma primeira versão do Regimento Interno da EFLCH 68 

para ser apreciado na reunião do mês de agosto, da Congregação. A Comissão de Orçamento avaliará 69 

a proposta orçamentária de 2014. A Comissão de Transporte deverá ser paritária, os nomes dos 70 

servidores téc. Adm. e dos estudantes precisarão ser enviados à direção acadêmica. Adequação da 71 

proporcionalidade mínima de representação do segmento discente: Prof. Daniel informa que feitas as 72 

contas do número de membros da Congregação, a representação estudantil estava em número menor 73 

do que a proporcionalidade prevista pelo Estatuto da Unifesp define (70% docentes; 15% discentes e 74 

15% servidores tec. adm.), sendo necessário aumentar uma vaga de representação dos estudantes na 75 

Congregação, o que foi aceito por todos. Informando que o primeiro suplente da representação 76 

discente passa a ocupar mais uma vaga de titular. Sobre os termos do contrato de Aluguel do Colégio 77 

Torricelli – colocado em votação – foi aprovado pela maioria dos presentes, sem votos contrários e 78 

com 04(quatro) abstenções, com a declaração de abstenção feita pela representante discente Karine, 79 

que considerou a apresentação dos termos do contrato insuficientes, por não haver um documento 80 

oficial. 81 

Os demais itens da pauta: Debate e encaminhamentos de propostas de mudança para o local 82 

provisório – ficará em reunião extraordinária da Congregação ainda no mês de junho e o item: 83 

Políticas de apoio ao ingressante: diretrizes do MEC e ações do Campus ficarão como ponto de pauta 84 

para a reunião da Congregação do mês de julho. Às dezenove horas a reunião foi encerrada e esta ata 85 

foi lavrada por mim, Marineide de Oliveira Gomes, secretária ad hoc desta reunião da Congregação.  86 

 87 

  88 


