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

HUMANAS 2 

No dia 03 de março de 2011, às 17 horas e 45 minutos, na sala de aula 8 do prédio central da Escola 3 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros que compõem a Congregação da 4 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus 5 

Guarulhos, conforme lista de presença anexa. Pauta: Visita do Pró-Reitor de Planejamento Prof. Dr. 6 

José Luiz Gomes do Amaral; Andamento no processo de negociação com Prefeitura e Ministério da 7 

Educação para obtenção de espaço suplementar; Processo de licitação em andamento do novo prédio; 8 

Andamento das reformas do Campus; Orçamento 2012 aprovado pelo Ministério da Educação; 9 

Regulamentação das Comissões pelo CA; Informes dos departamentos/cursos; servidores, discentes; 10 

Informes da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa; Informes da Câmara de Extensão; Informes do 11 

NAE. Ordem do dia: 1) Abertura de concurso para técnicos administrativos; 2) Alocação dos 12 

concursados Libras; 3) Concurso Professor Titular: orientações e esclarecimentos da Comissão de 13 

Professores Titulares; 4) Oficialização das Comissões de Meio-Ambiente e Regimental; 5) 14 

Tramitação Pós-Graduação do Departamento de História da Arte; 6) Finalização do Regulamento da 15 

Câmara de Licenciatura e Formação de Professores; 7) Institucionalização do Colegiado de 16 

Coordenadores de Curso para condução dos debates sobre a Câmara de Graduação. Professor Marcos 17 

Cezar abriu a reunião informando aos Conselheiros que justificaram ausência: Bruno de Souza, Maria 18 

Rita Toledo, Wilma Peres Costa, Jens Baumgarten, Guilherme Ignacio, Mauro Rovai. Primeiro 19 

informe: na reunião de 19 de dezembro a Congregação aprovou a locação de um imóvel para suprir as 20 

necessidades do campus. Como conseqüência dessa deliberação o Prof. Marcos Cezar esteve em 21 

reunião com o Prefeito de Guarulhos acompanhado do Reitor. Foi solicitada formalmente a cessão de 22 

uso do terreno em frente ao CEU, Estrada Caminho Velho 300, próximo ao campus, e que conta com 23 

6 mil metros de área construída, com galpões, instalações administrativos e refeitório. Lembrou que 24 

foram cogitados alguns outros espaços como o da empresa Stiefell e o prédio do Sindicato dos 25 

Químicos. Porém, a Stiefell solicitou aluguel de cento e oitenta mil reais por mês, inviabilizando o 26 

negócio e o Sindicato dos Químicos não tem localização tão privilegiada em relação ao Campus com 27 

tem o terreno ora vislumbrado. A prefeitura de Guarulhos irá alugar e efetivar a cessão de uso do 28 

imóvel e a responsabilidade orçamentária será da Secretaria da Educação. O processo de consolidação 29 

jurídica da negociação está em andamento.  Informou que assim que for possível o Reitor informará o 30 

andamento da negociação ao Ministério da Educação visando a pleitear a desapropriação do imóvel 31 

para posse definitiva da Unifesp. O professor Marcos Cezar pedirá autorização para visitar o local 32 

acompanhado dos chefes de departamento. O Professor José Luiz Amaral, Pró-Reitor de 33 

Planejamento se pronunciou na Congregação relatando as diretrizes da Pró-Reitoria de Planejamento 34 
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e o plano de realizar um evento de planejamento estratégico. O Professor Daniel Revah propôs que o 35 

campus Guarulhos contasse com, no mínimo, cinco pessoas.   Professor José Luiz respondeu que 36 

seria possível. Pede para Congregação professores e funcionários suficientes, pois já têm alunos. 37 

Querem distribuir pessoas com faixas etárias diferentes, funções diferentes, sem configuração 38 

hierárquica rígida. Informou que haverá uma segunda reunião menor que dará continuidade aos 39 

trabalhos da conferência de planejamento estratégico. Na seqüência, o Professor Marcos Cezar deu 40 

continuidade à reunião passando ao segundo informe: processo de licitação e andamento da 41 

construção do novo prédio. O diretor administrativo, Sr. Barretto informou que processo encontra-se 42 

no Departamento de Engenharia e Estrutura para ajustes e ressalvas. Ainda não foi lançado edital 43 

porque está na Secretaria de Desenvolvimento Urbano para obtenção da licença de impacto de 44 

trânsito. Terceiro informe: Reforma das salas dos professores: O projeto será reclassificado como 45 

obra para não apresentar vulnerabilidade jurídica. Quarto informe: orçamento 2012: Para o primeiro 46 

semestre foi liberado 830 mil reais. O Diretor Administrativo informou que estará à disposição 47 

juntamente com a equipe administrativa para dirimir dúvidas sobre o orçamento junto aos Chefes de 48 

Departamento. Quinto informe: Regulamentação das Comissões pelo CA. O Conselho de 49 

Administração adotará critérios para todas as comissões de infra-estrutura dos Campi, de modo a 50 

garantir que os projetos apresentados às agências de fomento sejam precedidos de análise para 51 

verificar a real possibilidade institucional de atender a demanda do pesquisador solicitante. Sexto 52 

informe: Informe da Câmara de Extensão - professor Odair reforçou sobre edital da PROEX que está 53 

aberto com prazo exíguo, solicitando, em razão do prazo, colaboração de todos os interessados. 54 

Professor Henrique Parra deu informe sobre reunião dos docentes do campus. Manifestou-se com as 55 

seguintes palavras: “Há uma apreensão, perda de confiança por parte dos docentes que solicitam 56 

amplo canal de comunicação para que tenham ciência de tudo”. Na seqüência, o Professor André 57 

emitiu opinião sobre o edital que contemplou o Campus com 70 mil reais. Informou os inúmeros 58 

problemas relacionados ao processo de compra com repercussão na chegada dos equipamentos. 59 

Ordem do dia: ata da reunião anterior foi aprovada com ressalvas. Indicações da comissão 60 

regimental, professor Marcos Cezar leu os nomes aprovados por unanimidade: Carlos Alberto da 61 

Slva, Carlos Alberto Bello e Silva, Elaine Muniz Pires, Isabel Melero, Mirhiane Mendes de Abreu, 62 

Rosângela Ferreira Leite, Tiago Trajan. Professora Sandra de Libras, contratada no regime de 63 

professor substituto, prestará serviços a todos os cursos, com exceção do Departamento de Educação. 64 

O professor Marcos Cezar propôs que ela fique alocada no depto de Educação. Professor Daniel 65 

Revah afirmou que o departamento de Educação concorda desde que não percam nenhuma vaga. 66 

Aprovado com uma abstenção. Comissão de meio-ambiente recebeu as indicações da professora 67 

Adriana Braga e professor Janes Jorge que passam a representar a RFLCH. Câmara de Licenciatura: 68 
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com base na análise da professora Débora Alves que mencionou a falta de sistematização do debate 69 

da Câmara de Graduação e o diálogo com a Câmara de Licenciatura foi oficializado um coletivo de 70 

coordenadores de graduação para compor o colegiado inicial da Câmara de Graduação. Aprovado por 71 

unanimidade. Sobre a ocupação da secretaria de pós-graduação, o professor Marcos Cezar esclareceu 72 

que a divisão dos espaços foram planejados com os coordenadores de graduação. Professora Cynthia 73 

Sarti e professora Márcia Dias manifestaram opinião contrária à mudança da secretaria da pós-74 

graduação para outro espaço. Após os esclarecimentos, foi ponderado que para evitar transtornos com 75 

a pós-graduação seria necessário temporariamente reorganizar o rodízio entre os cursos de graduação 76 

na utilização de salas de aula para eventos. Entrou em votação reunião para distribuição e estudo dos 77 

espaços do campus com coordenação da pós e chefias de departamento e foi aprovado por 78 

unanimidade. Concurso para professor Titular: professora Cynthia  Sarti relatou que há dois pedidos 79 

para concurso de Titular. Como está na Comissão explicou o trâmite para o concurso informando que 80 

todos os pedidos passarão pela comissão. Estavam ambíguas a questão da origem das vagas. Todas as 81 

vagas de São Paulo estão atreladas aos departamentos e são de origem de exoneração, aposentadorias. 82 

Nos novos campi, as vagas pertencem ao campus, sendo que as vagas podem ser atreladas aos 83 

departamentos ou as vagas serão do campus. Quanto às vagas do Campus Guarulhos, segundo seus 84 

apontamentos, havia a seguinte previsão REUNI: Filosofia -38; Ciências Sociais 36; História da Arte 85 

20; História 36; Pedagogia 37; Letras 38; vagas atuais Filosofia 38; Ciências Sociais 33 mais 3 em 86 

concurso mais o professor José Carlos, no total de 37; História da Arte 18 com mais 2 em concurso; 87 

História  37; Pedagogia ; Letras 29 mais 6 substitutos. Professora Wilma P. Costa lembrou as 88 

decisões do CONSU para formular as demandas das vagas da universidade. Professora Cynthia Sarti 89 

salientou ser necessário saber exatamente quais as vagas que faltam no campus. Professor Marcos 90 

Cezar irá solicitar apressamento do DRH para o processo de contagem de vagas. Na seqüência o 91 

Professor Marcos Cezar solicitou aprovação da Congregação para o pedido de encaminhamento de 92 

APCN para que o departamento de História da Arte possa enviar a Câmara de Humanidades. 93 

Aprovado por unanimidade. Abertura de concurso para técnicos administrativos. Conselheira Elaine 94 

Pires solicita a Congregação levantamento das vagas em aberto para o campus. Aprovado por 95 

unanimidade. Por fim, o Professor Glaydson J. SIlva deu informes do Colóquio de Humanidades 96 

relatando o histórico dos convites que foram feitos aos professores dos campi e os procedimentos 97 

aprovados para a condução do Colóquio. Às 20 horas e 13 minutos a reunião foi encerrada e esta ata 98 

foi lavrada por mim, Lilian B. de Oliveira, Secretária da Congregação.  99 


