
                                                      Fls.  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – CONGREGAÇÃO DE CAMPUS 

 

1 

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

CIÊNCIAS HUMANAS 2 

No dia doze de dezembro de dois mil e treze, às 16:30, na sala 420 da unidade provisória da Escola de Filosofia, Letras e 3 

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

Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, conforme lista de presença anexa. Prof. Daniel 5 

Vazquez iniciou a reunião pela Tribuna Livre: solicitada pela representante discente Karine Assumpção, que deu a palavra 6 

ao estudante Chrystian para leitura do documento a seguir: (Anexo I). Prof. Daniel V. passou para os Informes Gerais: 7 

Informes da Direção Acadêmica: 1)Prof. Daniel V. informou sobre o problema da falta de água nos últimos dias ocorridos 8 

na unidade provisória e, como gestor, pediu desculpas pelos transtornos causados. A Prefeitura de Guarulhos foi acionada 9 

e foram enviados caminhões Pipa. As informações enviadas pelo SAAE para o motivo das interrupções de abastecimento 10 

da água foram os problemas ocorridos no município naqueles dias. Mas, informou que a questão do abastecimento de 11 

água já estava sanada por meio de um novo compromisso com o SAAE e pela contratação de empresa para instalação de 12 

novas caixas d’água. 2) Referente as adaptações do prédio, Prof. Daniel V. informou que a prioridade foi para os espaços 13 

coletivos, mas que até o final de janeiro de 2014 as adaptações serão feitas, faltando apenas a reforma da garagem do 14 

subsolo que será feita na sequencia das adaptações. 3) Foi apresentado o calendário acadêmico 2014, aprovado pela 15 

Prograd . 4) Revisão-atualização do PDI: foi realizada uma reunião com o Prof. Esper Abrão, Pró-Reitor de Planejamento, 16 

na unidade provisória, com a participação de docentes, discentes e técnicos administrativos foi deixado claro qual a 17 

expectativa em relação ao PDI e que trata de uma atualização do plano atual e uma discussão mais ampliada está prevista 18 

para o início de 2014, conforme garantido pelo Prof. Esper. Informa ainda que não houve indicações de técnicos 19 

administrativos e nem de discentes para esta comissão. 5) Regimento Interno: aguarda conclusão da comissão que ficou 20 

para o início de 2014; Informes Departamentos: sem informes; Informes Técnicos Administrativos: sem informes;  21 

Informes Discentes: a representante discente Karine Assumpção leu o documento a seguir de manifesto direcionado à 22 

reitoria: Comitê Estadual Contra a Repressão: Manifesto entregue à Reitora Soraya Smaili durante o “Cara a Cara”, 23 

evento convocado pelo CAPB (Centro Acadêmico de Medicina) (Anexo II). Câmara Técnica: sem informes; Passando 24 

para a ordem do dia: o Prof. Daniel V. anuncia o 1º item da pauta: Indicação de docente (membro da Congregação) para 25 

substituição da Profa. Dra. Patrícia Fontoura Aranovich na Comissão PIBIC : Prof. Bruno Comparato se prontificou a ser 26 

representante, sendo aprovado por  unanimidade. Foi adiantado a pedido da Prof.ª Maria Rita e aceito por todos o 8º item 27 

da pauta: Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu (Doutorado) em História/Depto. de História - Aplicativo para Proposta 28 

de Cursos Novos/APCN, que trata da Minuta do Projeto, aprovado por unanimidade; 2º item da pauta: Regimento  NAEs, 29 

foram sugeridas duas mudanças: a) denominação de regulamento ao invés de regimento; b) alteração da redação do 30 

parágrafo 2º, do artigo 2º, conforme segue: “a estrutura física do NAE deverá seguir, na medida do possível, 31 

recomendações da PRAE (...)”;  3º item da pauta: Recomendações da CEFIAI sobre segurança na unidade provisória: para 32 

além das recomendações enviadas por escrito (anexo III), o Prof. Janes Jorge, membro da comissão, acrescentou a 33 

inclusão de mais uma caixa d’agua por medida de segurança, reservada para o caso de um incêndio. Todas as propostas 34 

foram aceitas, sem manifestações contrárias, exceto a proposta de que o espaço da Pirâmide seja utilizado para entrada e 35 

saída para circulação de pessoas, a qual foi aprovada com 11 votos favoráveis, 4 votos contrários e 3 abstenções. Devido 36 

às recorrentes interrupções das falas dos membros da Congregação e a dificuldade de continuar os debates dos itens da 37 

pauta, o Prof. Daniel Vazquez suspendeu a reunião às 17:30 e esta ata foi lavrada por mim, Andréia Pereira, secretária da 38 

Congregação. 39 
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