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São Paulo, 05 de junho de 2013 

 

Ref.: Recomendações à Congregação da EFLCH/UNIFESP feitas pela Comissão 

de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão 

 

Caros Srs. Membros da Congregação, 
Caro Sr. Diretor Acadêmico, 
 

A Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão, em coerência 

à atribuição que recebeu da Congregação da EFLCH de “Planejar e propor 

diretrizes de ocupação e ampliação do espaço físico”, informa que em reunião 

realizada no dia 20 de maio de 2013 discutiu e estudou as possiblidades de 

ampliação e consolidação do Campus Guarulhos da Unifesp e, tendo em vista a 

rápida e preocupante ocupação imobiliária do entorno da EFLCH, , deliberou 

encaminhar-lhes as seguintes recomendações: 

 

1) Sobre o terreno dos Galpões alugados pela Prefeitura de Guarulhos e 

com cessão de uso à Unifesp 

 

Considerando que: 

 a manutenção do aluguel por parte da Prefeitura implica na 

necessidade de justificativa de uso desse espaço; 

 o espaço hoje ocupado pelos Galpões é potencialmente 

interessante para expansão futura do Campus da EFLCH e 

garantir que não seja vendido à iniciativa privada parece-nos ser 

de interesse dessa comunidade; 

Recomendamos que: 

i. Que seja realizado de forma imediata o laudo de 

contaminação dos galpões e pátio de estacionamento e 

estocagem, tanto para avaliação de uso quanto para possível 

futura aquisição deste imóvel. Lembramos que essa 

recomendação já foi feita por essa comissão em maio de 2012.  

ii. Seja solicitada a compra do terreno dos Galpões condicionada 

ao laudo ambiental. Os processos podem andar paralelamente 

e a compra só ser efetivada após a análise do laudo. 

iii. Seja encaminhada a ocupação do prédio que já existe no 

terreno dos galpões para atividade para departamentos 

(extensão, estágios...), durante o período de construção do 

novo Prédio Acadêmico.  
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2) Sobre áreas no entorno do Campus, indicadas pela Prefeitura de 

Guarulhos 

 

Considerando que: 

 em reunião entre membros da comissão, da reitoria, da direção 

acadêmica e da prefeitura de Guarulhos, houve a indicação por 

parte da Prefeitura de áreas no entorno do Campus que 

poderiam ser utilizadas para uma eventual ampliação do 

campus, atendendo à demanda de moradia estudantil, áreas de 

convivência, construção de prédios de pesquisa etc; 

 a Prefeitura se comprometeu a “reservar” tais áreas para uma 

análise futura da Unifesp quanto ao interesse em ocupá-las; 

 tal “reserva” estaria condicionada a uma manifestação de 

interesse da EFLCH por tais áreas; 

 essa manifestação de interesse não implica em compromisso de 

compra. Apenas garante um tempo maior de análise sobre as 

potencialidades de tais espaços e evita que os mesmos sejam 

destinados a outras atividades; 

 a Prefeitura enviou à Unifesp um Parecer Técnico Ambiental nº 

07/2013 relativo ao terreno anexo ao Terminal de ônibus dos 

Pimentas, indicando que “não há óbice, quanto à Implantação de 

Equipamento Educacional, com a finalidade de construção de 

escola” e decretou o terreno de utilidade pública; 

Recomendamos que: 

 seja encaminhada a elaboração de ofício notificando a Prefeitura 

Municipal de Guarulhos sobre o interesse da EFLCH-UNIFESP 

nas áreas do entorno ao campus. 

 em particular, seja encaminhada a elaboração de ofício 

notificando a Prefeitura Municipal de Guarulhos sobre o 

interesse da EFLCH-UNIFESP no terreno anexo ao Terminal de 

ônibus dos Pimentas, a que se refere o Parecer Técnico 

Ambiental nº 07/2013, sem compromisso de compra. 

 

3) Sobre Teatro Adamastor Pimentas e dependências do Campus da 

EFLCH  

 

Considerando que: 

 esta Comissão foi informada na última reunião que os espaços 

supracitados não possuem laudo de bombeiros para sua 

utilização; 

 a atual Direção Administrativa do Campus Guarulhos já solicitou 

ao Departamento de Engenharia e Infraestruturada da Pro-
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reitoria de Administração a realização de mapeamento da área 

para que seja solicito o laudo dos bombeiros; 

 esta Comissão entende e apoia a urgência do pedido de 

mapeamento e da emissão do laudo dos bombeiros; 

Recomendamos que: 

 a Congregação corrobore esse pedido de urgência e encaminhe 

documento à Pro-Reitoria de Administração registrando sua 

preocupação e solicitando urgência neste processo. 

 

 

Nós, membros da Comissão estamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 

Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão da EFLCH  

 


