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Ofício Dir. Acadêmica EFLCH 064/2013 
Assunto: Plano de Ações Emergenciais para o campus Guarulhos  

 

Guarulhos, 27 de maio de 2013. 

 

 

Guarulhos pede socorro 

 

 

“Só um pouquinho de proteção ao maior abandonado” 

(Cazuza) 

 

 

Prezada Reitora, 

 

Maior campus em número de alunos de graduação, a Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas (EFLCH) - um campus de expansão da Unifesp - com seis cursos de 

Bacharelado e Licenciatura (Filosofia, Ciências Sociais, História, Pedagogia, História da 

Arte e Letras) vive dias muito difíceis devido à falta de planejamento no passado e de 

atenção à infraestrutura básica para o funcionamento de uma universidade pública, tais 

como a não reposição de vagas de servidores técnicos administrativos, espaço físico 

adequado e ações efetivas de assistência estudantil. 

A iniciativa deste documento justifica-se pela importância de dar conhecimento 

institucional sobre a real situação do campus de Humanidades da Unifesp e a premência de 

um conjunto de ações em parceria com a nova reitoria da Unifesp, em busca do objetivo 

comum de prover a EFLCH de condições estruturais de funcionamento e desenvolvimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Trata-se de um plano emergencial que 

elenca medidas factíveis e de curto prazo, que visa compensar perdas recentes de pessoal 

técnico-administrativo e de recursos financeiros. 

Para facilitar a apresentação, optamos por três eixos de atuação: a) carência de 

servidores técnico-administrativos; b) falta de espaço físico e c) insuficiência das ações de 

Assistência Estudantil. Estes pontos serão descritos a seguir. 
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a) Carência de servidores técnico-administrativos 

Sobre este assunto, vale a pena resgatar alguns aspectos apontados no ofício 

EFLCH 031/2013, de 15/04/2013, no qual destacamos que o Campus Guarulhos da 

Unifesp nunca teve um número de servidores que atendesse suas demandas e que 

permitisse desenvolver suas atividades de forma estruturada. O campus sempre contou com 

um déficit elevado de servidores e, com o passar do tempo, o aumento da demanda de 

trabalho, exonerações/transferências de servidores agravou este quadro, tornando-se hoje 

insustentável. 

Sabemos que do início do Programa REUNI (2006) até o momento, muitas vagas 

de servidores técnico-administrativos foram disponibilizadas pelo governo federal para a 

Unifesp, sem, contudo, o campus Guarulhos contar com estrutura administrativa para 

atender as ações basilares da universidade brasileira. Até o momento não se dispõe de 

informações institucionais na Unifesp que apresente um diagnóstico real das alocações de 

vagas de servidores técnico-administrativos nos diferentes campi, o que dificulta 

identificar os parâmetros e critérios utilizados para a distribuição dessas vagas, quando das 

disponibilizações das mesmas pelo governo federal. 

Os dados a seguir foram consolidados pelos servidores técnicos-administrativos do 

campus Guarulhos, demonstrando a relação alunos/técnico-administrativos em cada 

campus da Unifesp, com base em dados estimados de 06/2012
1
.   

Atualizando os dados, hoje temos por volta de 3.300 estudantes matriculados para o 

próximo semestre letivo nos cursos de graduação e quase 600 nos cursos de pós-graduação 

strico sensu (sem considerar os novos programas de doutorado, recentemente aprovados), 

o que aumenta esta relação aluno/técnico-administrativo para 59,39. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Cfe. DOU n. 194  de 07/10/2008. 

 
 
 



 

 
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas - EFLCH 

 

 

 

3 
 

Quadro comparativo da quantidade de alunos por servidor técnico administrativo, 

por campus da Unifesp 

  
Baixada 

Santista 
Diadema Guarulhos Osasco 

São Paulo 

(s/ HU)  

São José 

Campos 

Técnicos Adm. 

Educação (TAE) 
98 80 61 23 1829 35 

Alunos 1660 2200 2920 640 1541 700 

Relação TAE 

por aluno  
16 27,5 47,87 27,82 0,84 20 

Obs.: o total de alunos em 06/2012 era de 2920
2
. 

  

O ingresso a cada ano de estudantes no âmbito do ensino de graduação não foi 

acompanhado, no campus Guarulhos, da mesma proporção de estudantes que integraliza os 

diferentes cursos (considerando o perfil dos estudantes, as dificuldades de acesso, entre 

outros fatores), assim como a criação de cursos de pós-graduação stricto sensu em nível de 

doutorado, que representa consequência natural de continuidade dos cursos em nível de 

mestrado, pode ser uma ‘armadilha’ se continuar com a atual infraestrutura deficitária de 

pessoal. 

Por exemplo, devido à carência de servidores técnicos na Secretaria de Pós-

Graduação, os procedimentos administrativos de seleção e matrícula de estudantes foram 

realizados quase que exclusivo pelos docentes dos cursos.  A previsão é de que nos 

próximos três anos tenhamos em torno de 2.000 estudantes de pós-graduação da EFLCH 

(um novo campus) e sem pessoal suficiente e qualificado para atuar nessa área será 

inviável manter tais cursos com a mesma qualidade verificada nos dias atuais. 

Vale ressaltar a competência do corpo técnico do campus Guarulhos que, desde a 

instalação do campus, atua de forma conjunta e colaborativa, mas que, dada a 

intensificação do trabalho, apresenta sinais compreensíveis de fadiga e exaustão. Um 

número considerável de servidores técnico administrativos encontra-se afastado do 
                                                           
2
 Como não são dados institucionais, pode haver alguma variação nas informações, mas isso não prejudica o 

argumento, tendo em vista a enorme diferença nos números. 
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trabalho por razão de saúde ou diminuiu ou pretende diminuir a jornada de trabalho para 

30 horas semanais, com redução de salário. Ocorre que, para a substituição dos atuais 

servidores técnicos administrativos que se afastam do trabalho ou diminuem a jornada, não 

existem outros profissionais, uma vez que cada servidor hoje, no campus,  trabalha por 2 

ou 3 pessoas. 

  Mesmo com a perspectiva de preenchimento de 11 vagas de nível superior (sendo 

que uma delas é de reposição da vaga da servidora Lillian Bispo), vale ressaltar que: 

1) Há mais 7 vagas de nível D (médio) que não foram repostas, conforme quadro a 

seguir. 

2) Há dois servidores que ainda estão com seus códigos de vagas vinculados ao 

Centro de Custo do campus Guarulhos, mas que estão prestando serviços à 

reitoria e ao campus São Paulo, são eles: a) 01 - 16011 MARIA DE OLIVEIRA – 

cargo de Secretária Executiva e; b) 01 - 04019 JOSE BAPTISTA BARRETTO – cargo 

de Técnico em Laboratório. 
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Para amenizar emergencialmente este quadro, propomos três medidas imediatas: 

1) a remoção para o campus Guarulhos da servidora Erika Cristina Damião, código de 

vaga nº 0596645, como troca pela vaga do servidor do campus Guarulhos José 

Baptista Barretto, código de vaga nº 681606. 

2) a remoção para o campus Guarulhos da servidora Eliane Lino dos Santos, código 

de vaga nº 0245737, como troca pela vaga da servidora Suzana Bortolotto, código 

de vaga 0676118, em vacância no campus deste sua exoneração3. 

3) Na sequência, sugerimos a publicação de um Edital de Transferência Interna para 

a reposição das outras 7 vagas de nível médio (sabemos que, caso seja feita tal 

processo de mobilidade interna, há outros servidores interessados em ir para 

Guarulhos) e/ou da convocação dos aprovados no concurso para o campus São 

Paulo (em lista de espera) para assumirem em Guarulhos, caso os mesmos 

estejam de acordo. Nestes casos, os códigos de vagas listados no quadro acima 

poderiam ser utilizados em troca. 

 

 

b) Falta de espaço físico 

A construção do novo prédio acadêmico eliminará importantes gargalos para a  

consolidação da EFLCH. Por exemplo, haverá espaço físico para uma ampla biblioteca, 

equipamento fundamental para um campus de Humanidades. 

      Para garantir a construção do novo prédio, a EFLCH mudará suas instalações 

temporariamente para o Colégio Torricelli, o qual possui praticamente a mesma metragem 

de área construída do campus atual. Ou seja, durante o período de construção do prédio, os 

constrangimentos de espaço físico tendem a permanecer, limitando a utilização de recursos 

obtidos junto às agências de fomento e outras iniciativas no âmbito do ensino, da pesquisa 

e da extensão que são previstas, mas não se consolidam pela insuficiência de espaço físico 

e instalações adequadas. 

 Além disso, vale ressaltar que a mudança exigirá grandes adaptações devido ao 

padrão de construção do local provisório (por ser uma escola de educação básica, sem 

                                                           
3
 Obs.: as duas servidoras já manifestaram interesse em atuar no campus Guarulhos. 
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áreas abertas e com espaços de convivência restritos), bem como será necessário envolver 

toda comunidade acadêmica no processo de mudança que deverá ocorrer durante o 

próximo recesso (previsto para o final do mês de setembro). 

Para que os procedimentos necessários à mudança possam ser planejados e, ao 

mesmo tempo, evitar que os diferentes projetos e/ou programas continuem congelados 

durante os próximos dois anos, propomos as seguintes ações: 

1) conclusão das negociações e elaboração do contrato de aluguel do Colégio 

Torricelli. Estamos bastante preocupados com o cronograma de mudança para 

setembro, já que as contratações e, principalmente, as adaptações necessárias  

dependem da entrega do imóvel à Unifesp. Além disso, a empresa que irá 

construir o novo prédio liga semanalmente, solicitando a ordem de serviço. Temos 

o receio de que esta empresa reivindicar, administrativa ou judicialmente, algum 

tipo de indenização. 

2) apoio para a ocupação do galpão, como base de sustentação aos projetos e/ou 

programas de extensão e de pesquisa com inserção local. 

3) apoio para a ocupação dos prédios ofertados pela UnG, caso a cessão gratuita do 

espaço seja confirmada (negociações em andamento), com as devidas 

responsabilidades administrativas e jurídicas sendo assumidas por ambas as 

partes envolvidas; 

4) planejamento da expansão do campus Pimentas, com a aquisição de terrenos para 

a moradia estudantil e creche, além da aquisição do terreno do galpão (interesse 

já manifestado pela Congregação do campus), bem como a desapropriação e 

aquisição pela Unifesp de outros terrenos no entorno (mapeados pela Prefeitura 

Municipal de Guarulhos)  e necessários para a consolidação do campus. 

Vale ressaltar que o apoio envolve também no orçamento da Unifesp, o aumento 

das despesas de custeio do campus, já que as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

poderão estar divididas em três unidades (Torricelli, Ung e Galpão/CEU), ou seja, haverá 

mais gasto com aluguel, contratos de manutenção, limpeza e vigilância, com o transporte 

entre unidades, com destaque para os estudantes já fixados na região dos Pimentas. 
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Este debate sobre o custeio do campus precisa ser considerado segundo os critérios 

de redistribuição dos recursos entre os campi da Unifesp. Como a opção institucional da 

Unifesp foi pela distribuição de acordo com os valores liquidados no ano anterior, vale 

ressaltar que o campus Guarulhos terá aumento significativo de gastos e a projeção feita 

com base no “espelho retrovisor” subestimará os recursos necessários para a manutenção 

do campus. 

Ainda no que tange aos recursos orçamentários, a não utilização do valor anual por 

aluno equivalente (matriz Andifes), referência para repartição de recursos do MEC entre as 

IFES, reduziu em cerca de 20% (ou algo próximo a R$ 700 mil) os recursos correntes 

disponíveis ao campus Guarulhos. Ao invés de rejeitar o modelo de distribuição de 

recursos proposto pela reitoria, a postura da direção acadêmica do campus foi de firmar o 

compromisso com a reitoria para a elaboração de planos de trabalho para gastos de capital 

e também de custeio, já que os recursos seriam insuficientes de qualquer forma para a 

EFLCH e para a Unifesp como um todo, independentemente do critério utilizado para a 

distribuição dos recursos. 

Em suma, precisaremos do apoio da reitoria, junto ao governo federal, para a 

elaboração de, pelo menos, cinco planos de trabalho: 1) para pagamento do aluguel do 

campus provisório; 2) para o financiamento de uma política de transporte entre unidades e 

para a manutenção da ligação com as linhas vermelha e azul do Metrô de São Paulo; 3) 

para a aquisição de terrenos vizinhos ao campus Pimentas e para a construção da moradia 

estudantil e creche - esta última com verba do Fundeb (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e 

projeto padrão do governo federal)
4
; 4) para a compra de equipamentos e demais despesas 

de capital; 5) para a reforma do prédio principal do campus atual. 

                                                           
4
 As creches padrão do Ministério da Educação poderão ser realizadas em parceria com governos locais por 

meio do Regime Diferenciado de Contratação (RDC). As creches podem ser de três tipos: Tipo A (Projeto 
Próprio), Tipo B (Projeto Padrão, para atendimento de até 240 crianças) e Tipo C (Projeto Padrão para 
atendimento de até 120 crianças). No caso do município de Guarulhos, a Secretaria Municipal de Educação 
manifestou interesse na construção de  uma creche pública situada no entorno do campus, em parceria  
com a Unifesp, que encontra-se na fase de mapeamento dos terrenos pela Prefeitura Municipal, para essa 
finalidade. A esse respeito consultar a recente Resolução n. 15 do FNDE de 16/05/2013 - disponível em: 
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/4517-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-
n%C2%BA-15,-de-16-de-maio-de-2013; sobre o projeto arquitetônico do Programa Proinfância/FNDE - 
disponível em: http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-04-01/apos-atrasos-mec-aposta-em-

http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/4517-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-15,-de-16-de-maio-de-2013
http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/resolucoes/item/4517-resolu%C3%A7%C3%A3o-cd-fnde-n%C2%BA-15,-de-16-de-maio-de-2013
http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-04-01/apos-atrasos-mec-aposta-em-creche-padrao-para-cumprir-promessa.html
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c) Insuficiência das ações de Assistência Estudantil 

Além de possuir o maior número de alunos de graduação da Unifesp, o corpo 

discente do campus Guarulhos é também de perfil sócio-econômico mais vulnerável, 

conforme estudo recentemente publicado pela PRAE (CRUZ e CESPEDES, 2013)
5
, 

incluindo na universidade pública segmentos populacionais antes sem acesso ao ensino 

superior público, objetivo fundamental do Programa de Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), que previa além do acesso, as condições de permanência com a 

ampliação da política de assistência estudantil.  

Acentuamos que tal característica dos estudantes de um campus de Humanidades 

situado em uma região periférica de um município que é o 2ª maior PIB do Estado de São 

Paulo, é acrescida das dificuldades de parte considerável dos estudantes, em sua maioria, 

jovens de 18 a 24 anos de idade, que deixa suas famílias para morar na região, vindos de 

diferentes partes do país, implica na necessidade institucional de acolhimento psicológico, 

pedagógico e de condições básicas para o pleno aproveitamento dos estudos e da 

convivência universitária.  

Observamos que temas como a violência, as drogas, a homofobia, a intolerância 

com os diferentes, são temas presentes no dia-a-dia do campus. Sabemos serem temas 

complexos e presentes na sociedade de maneira geral, que tomam forma peculiar e, por 

vezes, exacerbada no campus Guarulhos que não ofereceu até o presente momento  

condições de convivência saudável aos seus estudantes. 

Para atender a esse quadro, o Núcleo de Assistência Estudantil (NAE) do campus 

conta hoje com um número de servidores insuficiente, com uma enfermeira (em jornada de 

30 hs. semanais), uma assistente social e um psicólogo (este último afastado 

temporariamente por razões de saúde e que já solicitou a redução de jornada para 30 hs. 

semanais), lembrando que a recomendação da área de Saúde para o exercício profissional 

de assistente social é de um profissional para cada 1.000 usuários. 

Neste sentido, propomos as seguintes medidas emergenciais: 

                                                                                                                                                                                

creche-padrao-para-cumprir-promessa.html.; sobre o Programa do governo federal e prazo para envio dos 
projetos pelas Prefeituras Municipais – disponível em: http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/creches 
5
 CRUZ, F.; CESPEDES, J. O perfil sócio-econômico e cultural dos estudantes da Unifesp. São Paulo: Editora 

Livre Expressão, 2013. 

http://ultimosegundo.ig.com.br/educacao/2013-04-01/apos-atrasos-mec-aposta-em-creche-padrao-para-cumprir-promessa.html
http://cafe.ebc.com.br/cafe/arquivo/creches
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1) uma ‘força-tarefa’ – proposta feita pela Profa. Soraya Smaili, atual reitora, em 

reunião com estudantes do campus, para que o NAE seja reforçado no quadro de 

pessoal; 

2) apoio para a parceria com o poder público local, com o HSP e áreas de saúde 

mental da Unifesp para encaminhamento (e necessário acompanhamento) dos 

casos de alunos identificados pelo NAE e que necessitam de acompanhamento de 

saúde; 

3) completar o quadro de servidores do NAE de acordo com o módulo previsto pela 

PRAE. 

A partir deste diagnóstico da grave situação do campus Guarulhos, solicitamos a 

adoção das medidas elencadas neste documento, as quais podem ser divididas em dois 

momentos: 

1) Anúncio das ações emergenciais que podem ser efetivadas no curto-prazo na 

próxima reunião da Congregação, dia 06/06/2013, são elas: 

a. Pela pró-reitoria de Administração - a remoção para o campus Guarulhos 

das servidoras Erika Cristina Damião, código de vaga nº 0596645, e Eliane 

Lino dos Santos, código de vaga nº 0245737. 

b. Pelo Escritório Técnico e pró-reitoria de Planejamento – urgente conclusão 

das negociações e elaboração da minuta do contrato de aluguel do Colégio 

Torricelli; garantia de apoio logístico e financeiro para a ocupação do 

galpão e dos prédios ofertados pela UnG para início das atividades no 

próximo semestre letivo (outubro de 2013) – caso se efetive a cessão das 

instalações do campus Dutra. 

c. Pela pró-reitoria de Assuntos Estudantis – início da ‘força-tarefa’ junto ao 

NAE-Guarulhos e a disponibilização de recursos para o financiamento de 

uma política de transporte entre unidades e para a manutenção da ligação 

com as linhas vermelha e azul do Metrô, além de apoio para o tratamento 

qualificado dos temas presentes no cotidiano do campus, assinalados 

anteriormente. 
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2) Anúncio de ações de curto prazo que poderão ser realizadas após a concretização  

das ações emergenciais, em um prazo de 4 meses (a contar do recebimento 

deste), quais sejam: 

a. pela pró-reitoria de Administração - Preenchimento das vagas de nível 

médio em vacância e dos cargos de nível superior que serão preenchidos 

por concurso; 

b. pela pró-reitoria de Planejamento - Início das obras do novo prédio 

acadêmico e apresentação do projeto de reforma do prédio principal, em 

consonância com o debate sobre o Plano Diretor do campus; além do 

encaminhamento ao MEC do pedido de aquisição de terrenos para a 

moradia estudantil, creche e outro terreno para a expansão das atividades 

acadêmicas 

c. pela pró-reitoria de Assuntos Estudantis - apresentação dos projetos de 

moradia estudantil e creche, além do apoio a ações locais e institucionais 

para o enfrentamento dos problemas assinalados. 

O sentimento de abandono presente na comunidade acadêmica do campus 

Guarulhos - necessita dar lugar à outra condição institucional - com a garantia das 

condições acima solicitadas -  necessárias para a emergência de uma cultura de auto estima 

que sirva para a consolidação do campus e para o fortalecimento da identidade da EFLCH, 

por meio da valorização, do reconhecimento e, sobretudo, do sentimento coletivo de 

pertencimento a uma mesma instituição, garantindo a qualidade da Unifesp, que se 

caracteriza por uma tradição de referência e nos últimos anos, com a expansão dos novos 

campi, recorrentemente situada no topo do  ranking das universidades brasileiras, o que 

nos orgulha e ao mesmo tempo nos responsabiliza, no sentido de contribuir para o 

aprofundamento do conceito de qualidade educacional no ensino superior público 

brasileiro, como direito dos cidadãos e uma política de Estado que supere ações pontuais 

de governos, índices e classificações educacionais. 

Não obstante às dificuldades acima apresentadas, a EFLCH possui crescente 

presença no campo das Humanidades no Brasil e, em especial, no estado de São Paulo, 
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pela qualificação e produção do seu corpo docente e discente e pelas inúmeras iniciativas 

de inserção local e regional nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. Tal 

qualidade passa a ficar ameaçada, caso as condições estruturais para a consolidação do 

campus Guarulhos não se efetive. 

Temos certeza de que a nova reitoria, sensível que é às questões que afetam a 

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, saberá dar respostas para a situação 

apresentada e empreenderá esforços institucionais para que essa seja uma passagem da 

história da Unifesp a ser superada, com gestões internas e junto ao governo federal, por 

meio do compromisso com uma agenda positiva e anúncio de medidas institucionais ágeis 

e capazes de reverter essa condição atual. 

No aguardo de respostas, agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição para 

eventuais esclarecimentos. 

 

Saudações acadêmicas. 

 

Atenciosamente. 

 

 

______________________________________________ 

Prof. Dr. Daniel Arias Vazquez 

Diretor Acadêmico 

EFLCH – Unifesp/ Campus Guarulhos 

 

 

 

______________________________________________ 

Profa. Dra. Marineide de Oliveira Gomes 

Vice-diretora acadêmica 

EFLCH – Unifesp/ Campus Guarulhos 

 

 

 

 

Ilma. Profª. Dr.ª Soraya S. Smaili 

M. D. Reitora da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp 


