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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE 1 

FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS DA UNIFESP – SETEMBRO/2015 2 

Aos três dias do mês de setembro do ano de 2015, na sala 420 da unidade provisória da 3 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, 4 

realizou-se a reunião ordinária da Congregação do campus Guarulhos. Sob a 5 

presidência do Prof. Daniel Arias Vazquez, diretor acadêmico, iniciou-se a reunião às 6 

nove horas e cinquenta e oito minutos, após assinatura da lista de presença pelos 7 

membros (documento anexo). O Prof. Daniel V. deu as boas vindas a todos e 8 

apresentou um pedido de Tribuna Livre, por parte de estudantes do Curso de 9 

Pedagogia, Christian Y. Betim, que trouxe à Congregação do campus Nota de repúdio 10 

a respeito de violência simbólica praticada contra estudantes do Curso de Pedagogia. 11 

Após a leitura, uma via impressa da Nota foi entregue às Chefias de Departamento 12 

presentes (conforme Anexo). O Prof. Daniel V. agradeceu a participação dos alunos, 13 

fez comentários pontuais a respeito e colocou a Direção Acadêmica à disposição para 14 

esclarecimentos pertinentes ao caso e eventual apuração. Passou-se, então, à 15 

apresentação da ordem do dia, a saber: (I) Alocação dos espaços acadêmicos ainda não 16 

indicados na unidade Pimentas (critérios e prioridades); (II) Composição da Câmara 17 

Técnica de Licenciatura; (III) Manifestação de interesse na cessão das edificações, 18 

acervo e demais instalações para instalação do Museu de Arqueologia, no município de 19 

Carapicuíba; (IV) Homologação da renovação do convênio com o Museu de Arte 20 

Moderna – MAM. Após esta apresentação inicial, passou-se para a deliberação do 21 

primeiro ponto da pauta: Alocação dos espaços acadêmicos ainda não indicados na 22 

unidade Pimentas (critérios e prioridades). O Prof. Daniel V. trouxe à lembrança 23 

que o tema em questão foi objeto de discussões na última reunião extraordinária da 24 

Congregação e que houve avanços significativos nas deliberações. Em seguida, 25 

mencionou que recebeu, fruto dos encaminhamentos da última reunião extraordinária, 26 

sugestões para debate deste ponto da pauta. Fez breves comentários sobre cada uma das 27 

sugestões recebidas e propôs uma subdivisão do tópico em três partes, a saber: (a) 28 

alocação de espaços coletivos; (b) espaços essenciais para funcionamento dos cursos; e 29 

(c) estabelecimento de critérios de rateio do espaço físico, de acordo com a maioria das 30 

sugestões recebidas, fazendo uma ressalva à proposta entregue pelo Departamento de 31 

Educação, o qual era significativamente diferente das demais propostas, pois sugeria 32 

um rateio igualitário entre os Departamentos. O Prof. Marcos Cézar fez 33 

esclarecimentos quanto à proposta apresentada pelo Departamento de Educação que 34 

indicava o rateio igual entre os departamentos. O Prof. Daniel V. destacou que havia 35 

uma proposta convergente dos demais departamentos e, após esclarecimentos e 36 

encaminhamentos, propôs a votação dos espaços compreendidos como “áreas 37 

comuns”, num segundo momento os “espaços essências para funcionamento dos 38 

cursos” e num terceiro momento “discutir os critérios para rateio do espaço”. O 39 

Prof. Luis Ferla propôs que esta definição tivesse o caráter temporário, cabendo à 40 

Congregação o estabelecimento de critérios de avaliação e revisão desta alocação. O 41 

Prof. Daniel V. afirmou entender que todos os espaços definidos deverão ser passíveis 42 

de avaliação futura e que são pertencentes ao campus, cabendo regimentalmente à 43 

Congregação a definição do uso dos espaços. Após as diversas deliberações a respeito 44 

do assunto, o Prof. Daniel propôs o estabelecimento de critérios para avaliação 45 

periódica de uso do espaço, a proposta foi aprovada com três abstenções. Na sequência, 46 

o Prof. Daniel V. pôs em votação a proposta de discutir os critérios para revisão dos 47 

espaços no presente momento ou ao final da pauta da reunião de hoje, fincando 48 
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acertado que serão discutidos ao final, com quatro abstenções. Em seguida, o Prof. 49 

Daniel V. propôs que se retomasse a discussão do item “a” da pauta - alocação de 50 

espaços coletivos. Após nova rodada de deliberações, esclarecimentos e 51 

encaminhamentos, o prof. Daniel V. propôs que se votasse o estabelecimento das áreas 52 

comuns levando em consideração a proposta enviada pelo Departamento de Ciências 53 

Sociais. A proposta foi aceita e passou-se para a deliberação e votação singular de cada 54 

espaço, sendo aprovados por unanimidade: (a) Auditório I (prédio novo); (b) Auditório 55 

II (térreo do Prédio Anexo); (c) Biblioteca (1º e 2º andar do prédio novo); (d) Centro 56 

de Línguas (1º andar do prédio novo); (e) Centro de Memória (3° andar do prédio 57 

novo); (f) Laboratório Audiovisual (3° andar do prédio novo, na área indicada para 58 

estúdio de Rádio e Web TV, com recursos da FAP); (g) Laboratório de Informática I, 59 

para uso comum dos estudantes (3° andar do prédio novo); (h) Laboratório de 60 

Informática II, para uso de estudantes de pós-graduação e aulas agendadas de 61 

graduação e pós-graduação (3º andar do prédio novo); (i) Núcleo de editoração (2° 62 

andar do prédio novo); (j) Espaço Expositivo (no térreo do antigo anexo); (k) Sala do 63 

LIFE (3° andar do prédio novo); (l) Sala do PIBID (3° andar do prédio novo); (m) 64 

Núcleo de Estudos Clássicos (térreo do Prédio Arco). A (n) Sala de Defesas públicas 65 

da Pós Graduação, com equipamento de teleconferência (sala de teleconferência na 66 

proposta de 19/03, 3° andar do prédio novo) – tal proposta foi aprovada com uma 67 

abstenção; o (o) Laboratório de Humanidades Digitais (3° andar do prédio novo) foi 68 

aprovado com duas abstenções; a (p) Sala do(s) Programa(s) PET (térreo do Prédio 69 

Arco) foi aprovada com três abstenções. Por fim, deliberou-se afirmativamente que, 70 

para os espaços de pesquisa de uso coletivo, serão criados Comitês Gestores para 71 

acompanhamento do efetivo uso desses espaços. Adicionalmente, foi aprovada, por 72 

unanimidade, a criação de três salas de uso comum, sob gestão da Câmara de Pós-73 

graduação e Pesquisa, para a realização de Defesas Públicas, podendo ser 74 

compartilhada para outras atividades acadêmicas mediante agendamento. Como a 75 

designação destas salas não constava na proposta original, a alocação será indicada 76 

pelo Arquiteto Pedro Rossetto, após consulta à coordenação da Câmara de Pós-77 

Graduação e Pesquisa. Ficou acertado que a indicação destes espaços será apresentada 78 

na próxima reunião da Congregação. Em virtude do tempo escasso, o Prof. Daniel V. 79 

propôs que a alocação dos demais espaços acadêmicos seja realizada em reunião 80 

extraordinária a ser agendada, assim como os demais pontos da pauta que não foram 81 

apreciados. O Prof. Daniel V. agradeceu a presença de todos e trouxe informes 82 

pontuais sobre: (a) Empresa vencedora para execução do Projeto Executivo de reforma 83 

do Prédio Arco; (b) Novo calendário acadêmico, aprovado pela Prograd, com término 84 

em 21/12/2015, sendo contemplados 100 dias letivos no semestre, conforme requisito 85 

estabelecido pelo MEC; (c) Assento da UNIFESP no Conselho Curador do Parque 86 

Tecnológico de Guarulhos; (d) Indicação da Profa. Iara Rosa Farias (Letras) para o 87 

Conselho Curador da FAP; (e) a unidade no Pimentas não apresenta intercorrências há 88 

dois meses; (f) A realização de oficinas do PDI, na reitoria, nos dias 10 e 11 de 89 

setembro. (g) A campanha antitabagismo no campus, após auto de infração e multa; (h) 90 

Por fim, o Prof. Marcelo Carvalho fez um informe sobre as eleições para composição 91 

da Câmara de Pós-graduação e Pesquisa. A reunião foi encerrada e eu, Marcos 92 

Kochleitner, secretário ad hoc da Congregação, lavrei a presente ata.  93 


