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Ata da Reunião da Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e 

Inclusão 

 

 

São Paulo, 25 de Abril de 2013, das 18h00 às 20h10, sala 11, campus 

EFLCH/Guarulhos. 

 

 

PRESENTES: Pela Comissão, os professores Antonio Simplício de Almeida Neto 

(História), Ana Nemi (História), Letícia Squeff (História da Arte), Edna Martins 

(Educação), Eduíno José de Macedo Orione (Letras), Jandira Reis (Representante dos 

TAE’s) e Renato Racin (discente). Também estavam presentes Elson (TI), Rodrigo 

(TI) e Ana (discente). 

 

PAUTA: Disposição dos espaços do edifício Torricelli e sugestões de 

encaminhamentos relativos à sua mudança e ocupação. 

 

 

INFORMES:  

Foi solicitada a presença do Diretor Acadêmico para explicações relativas à proposta 

da UNG, divulgada na imprensa de Guarulhos, sobre oferta de prédios para abrigar as 

atividades da EFLCH/UNIFESP enquanto o prédio novo não fosse construído. O 

Diretor Daniel Vasquez explicou que recebeu contato telefônico da reitora da UNG, 

que visitou os espaços, mas não houve a nenhuma proposição por escrito que 

formalizasse a oferta e seus termos. Assim, considerando que as negociações efetivas 

continuam sendo aquelas junto ao edifício Torricelli, cuja ocupação e mudança são 

objeto dessa reunião, a Comissão continuou seus trabalhos. 

 

 

SOBRE A OCUPAÇÃO DO EDIFÍCIO TORRICELLI, APÓS 

SOLICITAÇÕES DA COMUNIDADE ACADÊMICA EM RELAÇÃO À 

PRIMEIRA PLANTA AVALIADA PELA CONGREGAÇÃO:  

 

1. Pirâmide da entrada: destinada a exercícios de curadoria do curso de História da 

Arte (desta forma, a entrada do prédio não se fará pela pirâmide, mas pelas entradas 

laterais da rua do Rosário). 

 

2. Salas pequenas livres (em torno de 2,5m x 5m) projetadas pelos técnicos, a serem 

ocupadas segundo prioridades dos departamentos: 

a. Térreo: Monitoria de Letras 

b. Andar 1: PG Educação, PG História, Residência Pedagógica 

c. Andar 2: Sala de pesquisa Ciências Sociais, Sala de pesquisa Letras, Sala multiuso 

interdepartamental. 

d. Andar 3: Sala de pesquisa Filosofia 

 

3. Salas pequenas (em torno de 2,5m x 5m) projetadas pelos técnicos, com as 

seguintes sugestões de ocupação (feitas pelos técnicos) aceitas pela Comissão para 

submissão à Congregação: 
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a. Andar 1: PET e BIG 

b. Andar 2: IC História, Revista Olhares, PPP, VISURB 

c. Andar 3: duas salas destinas ao TI/UNIFESP para videoconferência e reunião 

 

4. Alteração na distribuição de espaços entre a Secretaria de Graduação/Apoio 

Pedagógico (originalmente no primeiro andar) e as salas propostas para Reserva 

Técnica da Biblioteca/Diretoria Acadêmica (originalmente no subsolo). Em função 

das observações do Departamento de Engenharia da UNIFESP, de que o arquivo 

deslizante da secretaria talvez não pudesse estar no primeiro andar devido ao impacto 

de peso, sugerimos simples troca entre de salas/andares. Sugerimos, ainda, que a 

Congregação solicite ao Departamento de Engenharia que verifique a viabilidade da 

troca proposta.  

 

5. Subsolo (Edifício anexo: Trata-se de uma área que deve ser toda edificada com 

divisórias, acabamentos e equipamentos construídos pela UNIFESP, o que tornará sua 

efetiva ocupação mais tardia em relação à mudança das demais atividades da EFLCH 

para o Torricelli): 

a. Sala de dança 

b. Centro de Memória História (em dois espaços separados, um para aulas e outro 

para Reserva Técnica) 

c. Laboratório de Curadoria de História da Arte 

d. Sala de PG História da Arte 

e. LIFE 

f. PIBID 

g. Espaços dos Centros Acadêmicos na área ocupada por uma das quadras. 

 

OBS 1: Há uma sala com pia no subsolo. A princípio destinada ao Projeto de 

Arqueologia da Professora Cláudia Plens (História) que necessita de tal 

equipamento. No entanto, a referida professora manifestou preferência por alocar 

seu projeto para salas com maior espaço no Pimentas. Trataremos disso mais abaixo. 

OBS 2: Todas as alterações propostas podem ser visualizadas no documento/mapa 

anexo a esta Ata (devidamente refeito pelos técnicos após a reunião da Comissão). 

 

 

 

SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA MUDANÇA 

 

A Comissão vislumbra três cenários possíveis para organizar a mudança, em função 

de algumas premissas, sendo que o cenário 1 nos parece mais adequado. Nos três 

cenários é preciso levar em conta as informações do Departamento de Engenharia que 

considera não ser possível iniciar a mudança em menos de 3 meses. 

 

Obs.: A mudança da biblioteca demora cerca de 30 dias para se efetivar, entre 

desmontagem, transporte, remontagem e organização dos livros e espaços de consulta. 

 

Cenário 1 (sem alteração do atual calendário): 

Premissa: as aulas de Graduação não podem ser desvinculadas do uso da biblioteca. A 

mudança teria início no recesso que ocorrerá entre 29 de setembro e 14 de outubro. 

Teríamos aqui duas semanas às quais acrescentaríamos mais duas assim distribuídas: 

uma semana (a terceira) de atividades dos alunos no Congresso estudantil que está 
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sendo preparado pelo DCE (é necessária a confirmação dos alunos de que o evento 

será mesmo nesta data e que ocorrerá na Vila Clementino, permitindo que a mudança 

continue sendo feita); outra semana (a quarta) de atividades coletivas dos 

Departamentos no Adamastor do centro (possui vários anfiteatros), como palestras 

combinadas que, também, possibilitariam diálogos interdepartamentais. Caso a 

semana destinada ao Congresso estudantil não se confirme, faríamos duas semanas 

com atividades como as propostas para a quarta semana. 

 

Cenário 2 (com alteração do atual calendário): 

Premissa: as aulas da Graduação não podem ser desvinculadas do uso da biblioteca. A 

mudança deveria ser o mais rápido possível. Sendo assim, seria necessário alterar o 

calendário letivo de maneira a fazer a mudança e, depois, retomar as atividades. 

 

Cenário 3 (sem alteração do atual calendário) 

Premissa: as aulas da graduação começam sem a biblioteca.  A mudança ocorreria no 

recesso entre 29 de setembro e 14 de outubro. 

 

  

 

SOLICITAÇÕES DA COMISSÃO À CONGREGAÇÃO: 

 

1. Autorizar a Comissão a discutir a ocupação do terreno do chamado “galpão” de 

modo a manter atividades cujos coordenadores consideram mais adequadas organizar 

no Pimentas (como é o caso da Professora Cláudia Plens, citada acima). Neste caso, 

podem ser feitas sugestões relativas ao pequeno edifício já existente lá ou, além disso, 

sugerir que se construa dentro do galpão como havia sido proposto incialmente pelo 

Departamento de Engenharia da UNIFESP. 

2. Autorizar a Comissão a encaminhar estudos referentes às demandas emergenciais 

dos Departamentos não contempladas na ocupação do Torricelli. 

3. Solicitar informações oficiais (escritas) da Reitoria sobre a oferta da UNG à 

UNIFESP. 

 

São Paulo, 26 de Abril de 2013 

 

Ana Nemi (relatoria) 

 

Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão 

EFLCH/UNIFESP 

 


