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Diadema, 11 de fevereiro de 2014. 
 
Ao Conselho Universitário da UNIFESP 
 
Carta de docentes do campus Diadema  
 
 
Caros colegas, 
esta carta é um apelo de docentes do campus Diadema. Trata-se de mais uma tentativa, dentre 
inúmeras, de sermos ouvidos e levar à Unifesp o conhecimento sobre a situação precária, 
vergonhosa, perigosa e de sério risco de sepultura acadêmica a que os docentes desta unidade 
estão submetidos após 7 anos de funcionamento e gestão que tem se revelado aquém do desafio 
de consolidar e desenvolver um novo campus da Unifesp.  
Tal situação prejudica também a formação de nossos alunos e a atuação e qualidade de vida de 
nossos TAEs. 
Entretanto, apesar de inúmeras limitações impostas ao nosso potencial criativo, intelectual e 
construtor, inclusive com orientação por parte de nossa gestão local de não solicitarmos 
equipamentos por falta de espaço de alocação, tolhendo nossos anseios de crescimento 
acadêmico, insistimos em nossos trabalhos. 
Mesmo em meio a todas as dificuldades, os docentes de nosso campus aprovaram 5 programas de 
pós-graduação e nossos cursos de graduação têm sido elencados entre os melhores do Brasil (a 
maioria com nota 4 do MEC). Cabe destacar que as críticas da Capes e do MEC nas avaliações de 
nossos cursos se referem sempre as más condições de infraestrutura. 
Estamos fazendo a nossa parte pela sociedade brasileira e pela Unifesp.  
Apesar disso, temos uma considerável evasão de colegas (docentes e TAEs) que desmotivados ou 
cansados de serem ignorados nos seus esforços de construção, migram para outras universidades 
públicas. 
Precisamos urgentemente que a Unifesp e os governantes façam a parte que lhes cabe. 
Não há como desenvolver Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração de qualidade com medo, 
risco eminente de acidentes e descaso institucional. 
A unidade José de Filippi (conhecida também como Eldorado) apresenta problemas de concepção, 
de infraestrutura física e de pessoal, que os acompanham desde o início de seu uso. Afinal, trata-se 
de um antigo hospital psiquiátrico que foi inadequadamente adaptado para funcionar como uma 
unidade acadêmica de ensino superior. 
Com planejamento equivocado e precário, a unidade hoje está em completo abandono em relação 
à sua conservação e manutenção por parte da gestão atual do campus Diadema e da Unifesp. 
Neste documento enumeram-se as principais questões de infraestrutura que impedem ou 
prejudicam as atividades de ensino, pesquisa e extensão e põem em risco de acidente e morte os 
frequentadores do local. Soma-se ainda a impossível qualidade de vida de alunos, técnicos e 
docentes. 
Apesar da falta de espaço ser um grave problema em nosso campus, temos uma larga área da 
unidade José de Filippi cedida à Polícia Militar sem qualquer acordo formal registrado entre a 
Unifesp e esta entidade. E sem qualquer contrapartida de segurança, haja vista os inúmeros 
assaltos a mão armada que nossa comunidade vem sofrendo. Tais violências foram noticiadas, 
inclusive, pelo Bom Dia São Paulo da TV Globo no dia 06/02/2014. 
O problema de violência no bairro Eldorado, onde se encontra a unidade José de Filippi é tão 
grave, que os Correios conseguiram uma liminar na Justiça do Trabalho para interromper as 
entregas de encomendas na região (somente o fazem com escolta armada). Entretanto, nós temos 
docentes, alunos e funcionários da Unifesp arriscando suas vidas e sendo obrigados a frequentar 
este local para atenderem as suas demandas de trabalho e estudo. 
Temos ciência de que o problema de violência é uma chaga na sociedade brasileira, mas as 
condições que temos hoje em Diadema expõem exacerbadamente os frequentadores do campus a 
situações de perigo eminente. 
Distribuídos em 6 unidades distintas, nossos corredores são as avenidas e ruas de Diadema, que 
se entremeiam à favelas e bolsões de vulnerabilidade social. O transporte disponibilizado pelo 
campus é insuficiente e intermitente, submetendo os alunos à superlotação, exigindo que docentes 
e alunos se desloquem com seus próprios meios de transporte diversas vezes ao dia para atender 
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as demandas de aulas, reuniões e atividades administrativas. Isso nos converteu em alvo fácil de 
agressores. 
Docentes tiveram carros fechados em meio ao trajeto entre as unidades e foram abordados à mão 
armada, sendo forçados a entregar o veículo. Alunos já foram vítima de sequestro relâmpago na 
porta de uma de nossas unidades, tendo o agente de guarda patrimonial terceirizada simplesmente 
não agido pela ação não ocorrer dentro do campus. Diversas professoras já foram assaltadas tendo 
carros e seus computadores pessoais, ferramenta essencial de trabalho, levados pelos bandidos (a 
propósito, a escassez de computadores de qualidade faz com que a maioria dos docentes transite 
com equipamentos adquiridos do próprio bolso para ministrar aulas).  
Arrastões nos pontos de ônibus em frente as unidades são corriqueiros e semanais. Os assaltos já 
foram tantos que as contas foram perdidas. 
Se ao chegarmos em qualquer de nossas unidades, ao menos encontrássemos um ambiente 
adequado de trabalho e um esforço administrativo para modificação de nosso quadro, poderíamos 
ter um consolo. Entretanto, as condições são precárias, para não dizer deprimentes. Pontuamos, a 
seguir, os principais aspectos de nossa indignação: 
 

1. O improviso e a gambiarra são evidentes em todos os espaços da unidade José de Filippi. 
Um pequeno percurso denotará vidros quebrados, goteiras por todos os lados com baldes 
sob as mesmas em dias de chuva. 

2. Esta mesma unidade ultrapassou a área máxima de impermeabilização. Apesar disso, foi 
permitida a construção de novas áreas sem autorização dos órgãos competentes, o que 
pode gerar multas, onerando a UNIFESP. 

3. As unidades José de Filippi e Antonio Doll não contam com Alvará de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros (AVCB). 

4. A acessibilidade para portadores de necessidades especiais é precária, praticamente 
inexistente na maior parte dos prédios. 

5. O estacionamento é inexistente ou não comporta o número de usuários. Mesmo os 
professores e funcionários que não se beneficiam de vale transporte não dispõem de 
espaço garantido para estacionar, ampliando a exposição a assaltos. 

6. Somente após quase 8 anos de funcionamento foi providenciado 1 único bebedouro para 
atender a todo o fluxo de docentes, discentes e funcionários da unidade José de Filippi, que 
comporta 6 laboratórios de ensino, mais de 29 pseudolaboratórios de pesquisa, cerca de 80 
docentes, e metade dos pouco mais de 70 TAEs que temos para atender cerca de 2.700 
alunos. Isso após inúmeros dias, nestes longos anos, ministrando aulas sem água para 
beber e de diversas reclamações e solicitações realizadas à diretoria do campus. Nas outras 
unidades, não há água potável em nenhuma torneira nem bebedouros. Na unidade José 
Alencar (Conforja) a água é de poço, numa região com reconhecida contaminação da água 
subterrânea. O fornecimento de água potável se dá por galões, que ocorre de forma 
intermitente, sujeitando frequentemente a comunidade a trabalhar e estudar sem água para 
beber.  

7. Não há condições sanitárias adequadas para o funcionamento do restaurante. O campus 
permaneceu 2 anos sem restaurante universitário, tendo este serviço sido restaurado no 
último ano por intervenção da reitoria. O restaurante que está em funcionamento não opera 
para jantares, trazendo o desamparo aos docentes, TAEs e alunos que desenvolvem 
atividades no período noturno. 

8. Não dispomos de cantinas. Na unidade José de Filippi, se não trouxermos o que comer de 
casa somos obrigados mais uma vez a transitar por um dos bairros mais perigosos de 
Diadema em busca de qualquer alimento. Diante deste quadro e para se manter estudando, 
alguns alunos vendiam doces e lanches, o que amenizava a situação. Contudo, no último 
ano isso foi proibido por iniciativa da direção do campus. 

9. Não há banheiros funcionando adequadamente, sendo que diversos banheiros, 
principalmente os de deficientes, estão inacessíveis sendo ocupados como sala de 
equipamentos, laboratórios ou para depósito de material de limpeza. 

10. Os 6 laboratórios de ensino de química, física e biologia (inadequadamente multiusuário) da 
unidade José de Filippi foram subdimensionados para o número de alunos que atendemos 
(entre 50 e 60 alunos/aula). Concebidos sem porta anti-pânico, com rota de fuga única e 
centralizada com portas que abrem para dentro (quando abrem) e de material inflamável, 
bancadas sem afastamento devido para escape, sistema de exaustão insuficiente, capelas 
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insuficientes para o número de alunos, rede elétrica precária e que não suporta os 
equipamentos instalados, rede de esgoto inadequada e que necessita de quebra-quebra 
para ser reparada. 

11. O armazenamento de reagentes é realizado sem distinção e separação adequada à 
periculosidade dos mesmos, e pior, está localizado dentro do prédio (quando deveria ser 
isolado) no andar térreo da unidade José de Filippi, ocupando, parte destes, o mesmo 
espaço dos TAES que atendem aos laboratórios, tornando o ambiente insalubre. Não há 
sistema de exaustão adequado na sala de armazenagem, não há controle externo de luz, 
prateleiras anti-chamas e sistema de refrigeração adequado ambiente. Ou seja, não atende 
absolutamente o recomendado para a segurança de todos e conservação dos reagentes. 

12. O armazenamento de resíduos é realizado de forma ainda mais precária do que os 
reagentes, totalmente fora das normas legais para abrigo de resíduos  (NBR12235), 
carecendo de identificação, separação, ventilação, refrigeração e exaustão adequados para 
garantir a segurança dos frequentadores da unidade e evitar danos ambientais, e são mais 
de 2 toneladas. 

13. Não temos rotas de fuga em caso de acidente. Associado a este fato, há um conjunto de 
cilindros de gases, incluindo hidrogênio, instalados no corredor de um dos andares, 
justamente em uma das poucas saídas do prédio. Isto é altamente perigoso e inadequado. 

14. Os corredores do prédio de ensino e sala de professores na unidade José de Filippi e as 
salas de aula do José Alencar estão com goteiras enormes e baldes são posicionados sob 
as mesmas, prejudicando e impedindo a passagem em caso de necessidade de evasão 
rápida. Na unidade Manoel da Nóbrega, uma das poucas salas de aula para 100 alunos 
está há mais de um ano interditada por infiltrações. 

15. As salas comunitárias de professores, onde cada docente dispõe ou compartilha uma mesa 
de 80 cm para cumprir com suas atividades intelectuais, não permitem a concentração 
necessária à atividade de qualidade que nos é exigida. Em adição, os computadores e rede 
de internet são muito desatualizados para atender as atividades de pesquisa e ensino de 
qualidade para uma das maiores universidades do Brasil. 

16. O prédio de pesquisa da unidade José de Filippi (conhecido como Barracão), que tem 
função multidisciplinar, foi concebido com rede elétrica precária e subdimensionada, aquém 
das atividades destinadas ao prédio, sendo conhecidas de antemão as atividades que lá 
seriam executadas. A rede de gases instalada no prédio apresenta tubulação para uso 
hospitalar e não de laboratório, sendo, portanto, inútil. Grande parte dos docentes trabalha 
sem água e sistema de exaustão dentro dos minúsculos laboratórios (onde 4 docentes 
chegam a compartilhar concomitantemente com seus alunos míseros 15 m2) por não haver 
rede de água e esgoto planejado para metade do prédio e pela concepção de rede elétrica 
ser inferior ao necessário. As portas deste prédio de pesquisa não possuem trava 
antipânico. Os laboratórios não são isolados, permitindo a passagem de gases e cheiro de 
um laboratório para o outro através do forro. A fiação elétrica e tubulações de alguns gases 
compartilham o mesmo espaço no forro do prédio de pesquisa, o que pode aumentar o risco 
de incêndio. 

17.  Temos um biotério instalado dentro do prédio de pesquisa José de Filippi, o que expõe os 
animais ao riscos da precariedade de infraestrutura do prédio, apesar de estarem 
adequadamente instalados e mantidos. Não foi considerada a existência de um ambiente 
como este no planejamento da demais salas e atividades. 

18.   Foram adquiridos, há mais de um ano, módulos habitacionais com paredes de chapa de 
zinco recheadas de isopor para abrigar as atividades de pesquisa de docentes que não têm 
espaço dentro dos prédios, sendo que estes nunca entraram em funcionamento. Não foram 
previstos projeto ou recursos para a instalação de rede elétrica, água e esgoto. O 
dimensionamento elétrico do módulo é compatível com um escritório administrativo de 
pequeno porte, não servindo para atividades de pesquisa para as quais foram comprados, 
necessitando de reformas. Tais módulos tiveram uma montagem precária, apresentando 
goteiras e afundamento do piso antes mesmo de seu uso. É importante salientar que a 
Congregação do campus aprovou a aquisição de containers-laboratório com bancadas e 
armários instalados e não módulos habitacionais. 
 
Ressaltamos que todas as unidades próprias do campus Diadema  são oriundas de 
edificações adaptadas, possuem outros problemas graves. E, relação às estruturas 
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didáticas, contamos com apenas 12 salas de aula próprias para atender 2.700 alunos. O 
prédio de laboratórios e da direção acadêmica (unidade José Alencar) tem sua portaria 
compartilhada com uma metalúrgica e todos são obrigados a seguir as regras da empresa, 
inclusive de vestimenta, para entrar no mesmo. 
Dos prédios cedidos ou alugados para aulas, um deles está com convênio vencido com a 
prefeitura, necessita urgentemente de reforma e tem extintores vencidos e impróprios para 
uso (Florestan Fernandes). O outro (Antônio Doll) é impraticável para uso como 
universidade uma vez que se trata de uma sobreloja com uma única entrada/saída por 
escada sobre um bar, uma oficina de bicicletas e uma loja de produtos de limpeza. 
Consideramos ainda mais revoltante a situação de inúmeros colegas que não dispõem 
sequer de uma mesa com computador para se sentar e trabalhar. Isso só contribui para o 
esvaziamento do nosso campus.  
O empregador é obrigado a oferecer mínimas condições de trabalho! 
Como a Unifesp pretende exigir resultados de trabalho de quem não recebeu as 
ferramentas para executá-los? 
Estamos cientes de que tudo o que relatamos afetará de forma negativa e irreversível as 
carreiras de todos os docentes e técnicos que atuam no campus Diadema. Entretanto, 
escrevemos por ainda termos esperança de que a Unifesp pode ser para nós mais do que é 
hoje, um ambiente triste e desolador de trabalho. 
Enfatizamos que este documento visa sensibilizar a direção do campus, nossos conselhos 
superiores, a reitoria, o MEC e o Ministério do Trabalho para que tomem providências 
urgentes que amenizem as dificuldades de um campus que poderia ser promissor e motivo 
de grande orgulho para a Unifesp e para o Brasil, mas que ora agoniza. 

 
Docentes da Unifesp – campus Diadema 

 
Assinantes em ordem alfabética 
 
 


