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Fui o autor da proposta de construção de um prédio para os Programas 
de Pós-graduação do Campus Guarulhos da UNIFESP. Essa ideia ocorreu-me no 
começo de 2013. Faço parte, desde 2012, de uma comissão da Pró-reitoria de 
Pós-graduação e Pesquisa (PRPGP) por ter sido indicado pela Câmara de Pós-
graduação do Campus. Essa comissão tem diversas funções: desde conceber 
estratégias para promover a pesquisa na universidade até auxiliar a PRPGP na 
avaliação de projetos que pedem financiamento, como Infra-estrutura e Pró-
equipamentos.  

Nesses quase 3 anos, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi a 
falta de demanda do Campus Guarulhos. Eu via que havia dinheiro disponível 
para muita coisa e o nosso campus não pedia quase nada (às vezes, não pedia 
nada mesmo). Quase todo (às vezes, todo) o dinheiro ia para projetos de outros 
campi. E nós com a carência gigantesca que é de todos conhecida. Apesar dessa 
carência, nossa captação de recursos andava muito baixa e a razão principal, a 
meu ver, era nossa falta de iniciativa; e não, por exemplo, restrições externas de 
orçamento. 

Pensei, então, entre outras coisas, que poderíamos apresentar um pré-
projeto de construção de um prédio com verbas destinadas à infra-estrutura 
(CT-Infra/FINEP). Minha preocupação básica era trazer recursos para o nosso 
campus. A ideia inicial foi a de um prédio beneficiasse todos os departamentos 
de maneira igual. 

A primeira proposta desse pré-projeto de construção foi feita por mim, 
em dezembro de 2013, numa reunião ordinária do Departamento de Filosofia. 
Embora eu tenha pensado ao longo de boa parte do ano de 2013 nessa proposta, 
ela era ainda um tanto vaga. O Departamento de Filosofia, de um modo geral, 
gostou da ideia e algumas propostas mais específicas foram discutidas. Acho que 
essa ideia foi discutida também numa reunião da comissão de pós, mas não me 
lembro. Tenho em meu computador alguns emails trocados com o coordenador 
do Programa de Pós-graduação em Filosofia sobre esse assunto. Chegamos à 
conclusão de que o prédio deveria servir a todos os Programas de Pós-graduação 
do campus Guarulhos.  

Em 4 de fevereiro de 2014, houve uma reunião da comissão de 
orçamento, da qual também faço parte. Achei que caberia apresentar nessa 
comissão minha ideia, já que essa comissão trata justamente de questões 
financeiras e a minha ideia era tentar captar recursos para o campus. Além disso, 
representantes de todos os departamentos e o diretor do campus fazem parte 
dessa comissão. A ideia foi muito bem recebida por todos. Em particular, o 
diretor animou-se com a proposta e deu-lhe uma solução que eu não tinha 
pensado: aproveitar o projeto do anexo (mais conhecido como “puxadinho”) 
para o prédio da Pós-graduação. Essa solução evitava um longo processo de 
concepção do prédio, de contratação de arquiteto, engenheiro, aprovação de 
plantas, levantamento de custos etc. O campus já dispunha de um projeto pronto 
para a construção de um prédio.  



Descobrimos, ao sair da reunião, que tínhamos menos de uma semana 
para entregar um pré-projeto para a Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa: a 
data limite para entregar o pré-projeto era 10 de fevereiro. Nesse mesmo dia, 
começamos a elaborar a primeira versão do pré-projeto. Eu e o diretor fizemos 
um pré-projeto inicial para cumprir o prazo. Eu redigi a parte conceitual, 
entramos em contato com Programas de Pós-graduação, com o presidente da 
Câmara de pós-graduação, incluimos pesquisadores, projetos etc. Tudo a toque 
de caixa.  

No dia 7 de fevereiro, fiz circular entre os membros da comissão de 
orçamento esse primeiro esboço do pré-projeto, já que a proposta tinha sido 
apresentada nela. Membros dessa comissão fizeram comentários favoráveis ao 
primeiro esboço. Também encaminhei-o ao chefe do Departamento de Filosofia e 
ao coordenador do Programa de Pós-graduação em Filosofia, pela mesma razão: 
essa proposta tinha sido apresentada ao Departamento e ao Programa de Pós-
graduação em Filosofia em 2013.  

No esboço do pré-projeto, a ideia inicial era que as salas do prédio seriam 
destinadas a aulas de pós-graduação, a reuniões de grupos de pesquisa, a 
eventos, a defesas de tese etc. Essas finalidades seriam comuns a todos os 
programas do campus e, portanto, beneficiariam a todos igualmente. Esse 
sempre foi e sempre continuou sendo a ideia fundamental por traz da proposta: 
obter recursos que beneficiassem a todos.  

Conseguimos terminar uma primeira versão do pré-projeto no último dia 
de prazo. Em menos de uma semana, fizemos um pré-projeto da ordem de mais 
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). O Diretor enviou esse 
projeto, ainda no dia 10 de fevereiro, para a Câmara de Pós-graduação, dando 
ciência do pré-projeto que tínhamos elaborado e estávamos propondo. A 
submissão do pré-projeto exige a aprovação da Câmara de Pós-graduação.  
Entramos com o pré-projeto no prazo. Os prazos foram se dilatando porque a 
FINEP não publicava (como ainda não publicou) o edital esperado para este ano. 
Em 10 de abril, a PRPGP entrou em contato conosco para dizer que a FINEP 
ainda não tinha divulgado o edital.  

Em 20 de maio, fomos novamente procurados pela PRPGP, que leu, 
avaliou e discutiu conosco (eu, o diretor do campus e o presidente da câmara de 
pós) o pré-projeto. A PRPGP ajudou muito a reformular o pré-projeto com uma 
série de comentários, sugestões e críticas pertinentes. Refizemos o pré-projeto. O 
essencial foi mudar a finalidade das salas, pois a justificativa deveria estar 
baseada mais na pesquisa realizada no campus do que no ensino, mesmo que de 
Pós (afinal, o recurso virá – se vier - através da PRPGP). A demanda por salas de 
aula, de defesa, de reunião não caracteriza uma demanda de pesquisa e, 
portanto, com essa justificativa o pré-projeto estaria fadado ao fracasso. 
Pensamos, então, nas salas multi-usuários e nos “laboratórios”, sempre 
ancorados em pesquisas dos Programas de Pós-graduação. 

A reelaboração do pré-projeto foi feita novamente num prazo exíguo, pois 
os prazos da FINEP sempre estavam ameaçando no horizonte. Entramos em 
contato com a Câmara de Pós-graduação, conversamos com os coordenadores de 
pós, pedimos sugestões, solicitamos projetos de pesquisa, apresentamos as 
novas diretrizes do pré-projeto. A Câmara de Pós e os coordenadores reagiram 
rapidamente e deram uma boa contribuição para a nova versão do pré-projeto. 
Por exemplo, todos os projetos de pesquisa de todos os Programas de Pós-



graduação foram enviados, alguns com muitos detalhes, com fontes de 
financiamento etc. Isso nos deu subsídios para justificar a finalidade do prédio e 
seus laboratórios com base na pesquisa efetivamente realizada no campus pelos 
nossos pesquisadores.  

O essencial do pré-projeto sempre permaneceu de pé: tentar captar 
recursos que trouxessem benefícios a todos os Programas de Pós. Por isso 
mesmo, todas as salas são “multi-usuários”: não há salas de um grupo específico 
de pesquisa, mas salas que poderão ser usadas por todos. Esse é um ponto 
fundamental que deve ser sempre lembrado e enfatizado: o Centro de Pesquisa 
de Humanidades foi concebido desde o princípio como um bem comum do 
campus. Essa é a ideia que norteia toda a proposta. 

Uma nova versão do pré-projeto foi encaminhada para a Pró-reitoria no 
dia 24 de junho. A Pró-reitoria novamente leu, avaliou e discutiu conosco o pré-
projeto. A reunião foi no dia 2 de julho. E, desta vez, a avaliação da Pró-reitoria 
foi muito positiva. Fizemos somente uma ou outra correção ou modificação de 
detalhe. A versão definitiva foi encaminha no dia 7 de julho. A Pró-reitoria 
acusou o recebimento da versão definitiva do pré-projeto no dia 14 de julho e 
solicitou que fosse preenchido o DOD e submetido à aprovação na Congregação. 


