
1 
 

Relatório 

Sistematização das propostas aprovadas nos grupos de trabalho 

Subtema 1 – Projeto Político Acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-

econômico-ambiental 

 

TESE 02 

GRUPO1 

 

• Deve priorizar e estimular o trabalho coletivo, em detrimento da produtividade individual e do 

fomento à competição típica do mercado. Os projetos de ensino, pesquisa e extensão devem 

comportar uma multiplicidade de atores (docentes, alunos, técnicos, outros atores sociais direta ou 

indiretamente envolvidos nos projetos). Há a necessidade de superar a tendência a individualizar a 

coordenação de projetos de pesquisa, valorizando a corresponsabilização e os processos criativos, 

que dependem dos processos coletivos; portanto, faz-se necessária a valorização da realização dos 

projetos de pesquisa em coletivos (com inserção de outros atores externos à universidade. Que a 

universidade crie mecanismos internos de registros de coresponsabilização de projetos de 

pesquisa em coletivos (com inserção de outros atores externos à universidade), criando 

demandas juntos às agências de fomentos; e desenvolva fóruns de discussões com outras 

instituições de ensino e pesquisa. 

• A universidade deve facilitar a produção de experiências (de ensino, pesquisa e extensão) que 

favoreçam a multiplicidade de saberes e práticas, que facilitem a conexão ao invés da disjunção, da 

fragmentação e do isolamento de disciplinas, perspectivas teóricas e paradigmas e dos professores 

doutores, livre docentes e titulares das cadeiras que as ministram. A universidade deve estimular as 

parcerias entre perspectivas teóricas divergentes, trabalhando com as contradições ao invés de 

excluí-las, entendendo que o fato de algumas delas serem insuperáveis não significa que as 

produções devam ser estanques ou que fiquem paralisadas, pois a história da ciência é feita da 

construção e desconstrução de paradigmas e da superação paradoxos. Que a Universidade facilite e 

dê condições para a produção de experiências (de ensino, pesquisa e extensão) que favoreçam a 

multiplicidade de saberes e práticas, estimulando as parcerias entre perspectivas teóricas 

divergentes. 

• A universidade deve estabelecer diálogos com os ‘movimentos sociais’ e outros atores que 

desconstroem as formas tradicionais e burocratizadas de participação política. Internamente e 

externamente, a universidade deve entender qual papel político está desempenhando e, assim, 

assumir que toda produção de trabalho tem implicações políticas ou, mais ainda, que toda produção 

de conhecimento provém de determinadas e múltiplas relações de poder, e de determinados campos 

de força. A formação de profissionais e cientistas com senso crítico e potencial transformador 

depende do trabalho de auto-avaliação crítica da universidade sobre o sentido e as consequências de 

seu modo de atuar; É necessário que os processos de ensino-aprendizagem, bem como os projetos 

pedagógicos dos cursos, estejam pautados na interação com as necessidades sociais, com os desafios 

das políticas públicas, e com as grandes questões que o contemporâneo coloca como desafios.  A 

universidade e seus atores devem agir no sentido de formar profissionais sintonizados com 

necessidades vitais que ultrapassam ou problematizam as regras do mercado. Esse sim seria um 

grande fator de impacto, impacto ético-político, indutor de reflexão, ação organizada e mobilização 

coletiva; - A universidade deve estabelecer diálogos com os ‘movimentos sociais’ e outros atores 

que desconstroem as formas tradicionais e burocratizadas de participação política, criando 

mecanismos concretos que sustentem e deem centralidade a esses diálogos. 

• Fortalecimento de ações interinstitucionais (porosidade e permeabilidade da universidade para as 

parcerias externas). A universidade depende também de parcerias institucionais, com outras 
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universidades, outras instituições de pesquisa e de ensino para manter e renovar sua capacidade 

criativa. Projetos articulados com os poderes públicos teriam o potencial de qualificar o ensino e os 

serviços, como têm demonstrado os programas PET em saúde. - Fortalecimento de ações 

interinstitucionais. 

 

GRUPO 2 - APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 3 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 4 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 5 – NÃO INFORMADO 

GRUPO 6 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 7 – APROVADO NA ÍNTEGRA - Total de Presentes: 14, Favoráveis: 12, Contrários: 0, 

Abstenções: 02 - Não há signatário da proposta presente. 

 

GRUPO 8 – APROVADO COM DESTAQUE  

 fortalecimento de ações interinstitucionais públicas e privadas (porosidade e permeabilidade da 

universidade para as parcerias externas). A universidade depende também de parcerias institucionais, 

com outras universidades, outras instituições de pesquisa e de ensino para manter e renovar sua 

capacidade criativa. Projetos articulados com os poderes públicos teriam o potencial de qualificar o 

ensino e os serviços, como têm demonstrado os programa PET em saúde. 

 

GRUPO 9 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 10 – APROVADO NA INTEGRA 

 

TESE 09 

GRUPO 1 – APROVADO COM DESTAQUE 

 2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão sejam fortalecidas e ampliadas. 

 

GRUPO  2 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

 

GRUPO 3 - APROVADO COM DESTAQUE 

 Garantir no orçamento geral da universidade, recursos financeiros suficientes para garantia da aplicação 

do item anterior, para as ações de extensão nos campi. 

 

GRUPO 4 -  APROVADA COM DESTAQUE 

1) Integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, conforme 

estabelecido pelo Plano Nacional de Educação, instituído em 25 de julho de 2013 pela lei 13005. 

2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão, fortalecendo a indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão, envolvendo a graduação 

e a pós-graduação. 
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GRUPO 5 – NÃO INFORMADO 

GRUPO 6 – APROVADO NA ÍNTEGRA 

GRUPO 7 –  APROVADO COM DESTAQUE 

2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

ações de extensão gratuitas para o público alvo.  

 

GRUPO 8 – APROVADA COM DESTAQUE 

1) Integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, compondo, 

no mínimo 10% da carga horária total dos créditos; conforme estabelecido pelo Plano Nacional de 

Educação, instituído em 25 de julho de 2013 pela lei 13005. Como atividades complementares 

obrigatórias. 

2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos 

para as ações de extensão. Que conste rubrica da extensão no planejamento orçamentário da 

universidade. 

 

GRUPO 09 – APROVADA COM DESTAQUES 

Assim, para reversão deste processo, para o fortalecimento da extensão em consonância com a 

Constituição Federal de 1988, Plano Nacional de Educação de 2014 e  metas do Plano Nacional de Extensão 

2011 propomos: 

1) Garantir a integralização das atividades de extensão na matriz curricular dos cursos de graduação, 

compondo, no mínimo 10% da carga horária total dos créditos; conforme estabelecido pelo Plano Nacional 

de Educação, instituído em 25 de junho de 20134 pela lei 13005. 

2) Garantir no orçamento geral da universidade, e também dos campi, recursos financeiros específicos para 

as ações de extensão. 

 

GRUPO 10 -  APROVADA COM DESTAQUE, sem a meta até 2024, e que a metade da meta seja 

revertido em horas complementares 

 

 

TESE 10 

GRUPO 1 – APROVADO COM DESTAQUES 

1. Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

2. Expansão condicionada a condições mínimas para um funcionamento adequado, tanto de novos cursos 

quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), orçamento (custeio 

e capital), servidores (docentes e técnicos), assistência e permanência estudantil (restaurante 

universitário, moradia estudantil). 
3. Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

3.1 Para a criação de curso em campus existente: o debate e a proposta de criação de novos 

cursos deve se dar inicialmente no âmbito das Câmaras de Graduação, revelar clara articulação com o 

Projeto Político Pedagógico da Unidade Universitária (coerência) e mostrar as relações com o Projeto 

Político Pedagógico da Unifesp, além de, preferencialmente, constar do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI). Os Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) devem deixar explícito o perfil do curso, seus 
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diferenciais e objetivos, o perfil de seus egressos, contextualizando-os no âmbito da comunidade em que se 

inserem, no da própria Universidade e nos âmbitos regional, nacional e internacional. Deverá constar do 

PPC um plano de necessidades relativas ao quantitativo de novos docentes e técnicos (corpo social) e à 

infraestrutura física, bem como os recursos já existentes para a abertura e desenvolvimento do novo curso. A 

coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico da ProGrad deverá oferecer orientação 

pedagógica e legal, ao longo do processo, e emitir parecer sobre o PPC, após análise junto à sua comissão 

central. A ProPlan deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer sobre a 

viabilidade de abertura do novo curso, considerando os recursos humanos, necessidade física e orçamento 

disponíveis ou indicando as necessidades mínimas para uma pactuação com o MEC. Após o parecer da 

comissão central da coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o PPC deve 

ser homologado nas respectivas Congregações dos campi e encaminhado aos Conselhos de Graduação e de 

Planejamento para aprovação. Notificada do processo pela ProGrad, PRAE e ProPlan, a Reitoria passaria a 

negociar a pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a partir de então, poderá submeter a abertura 

do novo curso à aprovação do Conselho Universitário. Mesmo no caso de propostas de novos cursos 

oriundas do MEC, o processo deverá seguir este fluxo de encaminhamento. 

 

GRUPO 2 – APROVADO COM DESTAQUES 

4. Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

5. Expansão condicionada a condições mínimas para um funcionamento adequado, tanto de novos cursos 

quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), orçamento (custeio 

e capital), servidores (docentes e técnicos administrativos em educação regidos pelo RJU [Regime 

Jurídico único, lei 8.112/90]), assistência e estudantil. 

6. Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

Para a criação de curso em campus já existente, abertura de nova unidade ou abertura de novos campi, 

deverá ser criado uma sistemática de avaliação que, além de consultar todos os campi já existentes que 

considere as questões relativas a: ensino, pesquisa e extensão, infra-estrutura, quadro de servidores e 

assistência e permanência estudantil. Levando em consideração as demandas da(s) comunidade(s) local 

(is). Tendo em vista que as demandas só são identificadas por meio de consulta pública e afins. Os 

representantes docentes, discentes e técnicos eleitos devem se responsabilizar por fazer essa atividade 

política. Isso implica que, no momento das eleições, elas estarão cientes de suas responsabilidades. Se 

faz necessário a consciência da atribuição de trabalhos de cada funcionário da rede. 

7. Contratação de docentes - nos concursos, além da sólida formação na área de conhecimento requerido, 

da competência didática e da produção acadêmica, o candidato deve ser avaliado em relação ao 

conhecimento do projeto pedagógico do curso e pela aderência de sua proposta de trabalho ao projeto. 

 

 

GRUPO 3 – APROVADA NA INTEGRA 

 

GRUPO 4 – APROVADA COM DESTAQUE 

 

 

Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

Expansão condicionada a condições necessárias para um funcionamento adequado, tanto de novos 

cursos quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), orçamento 

(custeio e capital), servidores (docentes e técnicos), assistência estudantil. 

Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

O grupo percebeu que a tese é meritória, entretanto acredita que seja necessária uma demanda 

social para proposição de cursos, associada a consolidação de um trâmite institucional 

democrático. 
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3.1 Abertura de nova Unidade Universitária (Escolas, Institutos e Faculdades) em campus já 

existente: deve ser debatida no âmbito do Conselho Universitário em conjunto com a(s) 

congregação(ões) dos campus, deve  manter clara articulação com o Projeto Político Pedagógico 

da Unifesp, além de preferencialmente constar do Projeto de Desenvolvimento Institucional 

(PDI). Deverá constar do Projeto da nova Unidade Universitária um plano de necessidades 

relativas ao quantitativo de seu corpo social (novos docentes com funções de direção e técnicos), 

à infraestrutura física e ao orçamento necessário para a sua instalação. No caso de 

simultaneamente serem propostos novos cursos para a UU, deverá ser seguido o mesmo fluxo 

supra-mencionado. A coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico da ProGrad 

deverá oferecer orientação pedagógica e legal, ao longo do processo, e emitir parecer sobre os 

PPCs, após análise junto à sua comissão central. A ProPlan deverá oferecer orientação relativa à 

infraestrutura necessária e emitir parecer sobre a viabilidade de abertura da Unidade, 

considerando recursos humanos, infraestrutura física e orçamento. Após o parecer da comissão 

central da coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o Projeto da 

nova Unidade deve ser homologado nos Conselhos de Graduação e de Planejamento para 

aprovação. Ao longo do processo, a Reitoria deve negociar a pactuação dos recursos necessários 

junto ao MEC e, a partir de então, poderá submeter a abertura da nova Unidade Universitária à 

aprovação do Conselho Universitário. No caso de propostas de novas Unidades oriundas do 

MEC, o processo deverá seguir o mesmo fluxo de encaminhamento. 

 

GRUPO 5 – NÃO INFORMADO 

GRUPO 6 – APROVADA COM OS DESTAQUES 

Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada socialmente relevante e referenciada 

com PARTICIPAÇÃO DA comunidade acadêmica e ARTICULADA com a sociedade, socialmente 

relevante e referenciada. 

GRUPO 7 –  APROVADO COM DESTAQUE 

 7)A proposta de novos cursos de Pós-Graduação, atendendo os requisitos mínimos exigidos pela 

CAPES e  de demonstração de viabilidade, após aprovação das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa 

das Unidades Universitárias e Congregações deverá ser apresentada no Conselho de Pós-Graduação que 

votará por seu encaminhamento ou não à CAPES.  

 

GRUPO 8 - APROVADA COM DESTAQUES 

1. Expansão progressiva, planejada, sustentável, compartilhada com a comunidade acadêmica e com a 

sociedade, socialmente relevante e referenciada. 

Definindo a construção de uma política clara para escolha de temas estratégicos de conhecimento. 

2. Expansão condicionada a condições necessárias para um funcionamento adequado, tanto de novos 

cursos quanto de novos campi – condições de infraestrutura física (instalações e materiais), orçamento 

(custeio e capital), servidores (docentes e técnicos), assistência estudantil. 

GRUPO 9 – APROVADA COM DESTAQUES 

8. Novo fluxo interno para realizar a Expansão:  

3.2 Para a criação de curso e/ou ampliação e/ou diminuição de vagas em campus existente: o debate e 

a proposta de criação de novos cursos deve se dar inicialmente no âmbito das Câmaras de 

Graduação, revelar clara articulação com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Universitária 

(coerência) e mostrar as relações com o Projeto Político Pedagógico da Unifesp, além de, 

preferencialmente, constar do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). Os Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPCs) devem deixar explícito o perfil do curso, seus diferenciais e objetivos, 

o perfil de seus egressos, contextualizando-os no âmbito da comunidade em que se inserem, no da 

própria Universidade e nos âmbitos regional, nacional einternacional. Deverá constar do PPC um 
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plano de necessidades relativas ao quantitativo de novos docentes e técnicos (corpo social) e à 

infraestrutura física, bem como os recursos já existentes para a abertura e desenvolvimento do novo 

curso. A coordenadoria de Projetos e Acompanhamento Pedagógico da ProGrad deverá oferecer 

orientação pedagógica e legal, ao longo do processo, e emitir parecer sobre o PPC, após análise junto 

à sua comissão central. A ProPlan deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e 

emitir parecer sobre a viabilidade de abertura do novo curso, considerando os recursos humanos, 

necessidade física e orçamento disponíveis ou indicando as necessidades mínimas para uma 

pactuação com o MEC. Após o parecer da comissão central da coordenadoria de Projetos e 

Acompanhamento Pedagógico e da ProPlan, o PPC deve ser homologado nas respectivas 

Congregações das Unidades Universitárias e Conselhos dos campi e encaminhado aos Conselhos 

de Graduação e de Planejamento para aprovação. Notificada do processo pela ProGrad e ProPlan, a 

Reitoria passaria a negociar a pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a partir de então, 

poderá submeter a abertura do novo curso à aprovação do Conselho Universitário. Mesmo no caso de 

propostas de novos cursos oriundas do MEC, o processo deverá seguir este fluxo de 

encaminhamento. 

3.3 Abertura de nova Unidade Universitária (Escolas, Institutos e Faculdades) em campus já existente: 

deve ser debatida no âmbito do Conselho Universitário em conjunto com a(s) congregação(ões) e 

conselhos dos campi, deve  manter clara articulação com o Projeto Político Pedagógico da Unifesp, 

além de preferencialmente constar do Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI). Deverá 

constar do Projeto da nova Unidade Universitária um plano de necessidades relativas ao quantitativo 

de seu corpo social (novos docentes com funções de direção e técnicos), à infraestrutura física e ao 

orçamento necessário para a sua instalação. No caso de simultaneamente serem propostos novos 

cursos para a UU, deverá ser seguido o mesmo fluxo supra-mencionado. A coordenadoria de 

Projetos e Acompanhamento Pedagógico da ProGrad deverá oferecer orientação pedagógica e legal, 

ao longo do processo, e emitir parecer sobre os PPCs, após análise junto à sua comissão central. A 

ProPlan deverá oferecer orientação relativa à infraestrutura necessária e emitir parecer sobre a 

viabilidade de abertura da Unidade, considerando recursos humanos, infraestrutura física e 

orçamento. Após o parecer da comissão central da coordenadoria de Projetos e Acompanhamento 

Pedagógico e da ProPlan, o Projeto da nova Unidade deve ser homologado nos Conselhos de 

Graduação e de Planejamento para aprovação. Ao longo do processo, a Reitoria deve negociar a 

pactuação dos recursos necessários junto ao MEC e, a partir de então, poderá submeter a abertura da 

nova Unidade Universitária à aprovação do Conselho Universitário. No caso de propostas de novas 

Unidades oriundas do MEC, o processo deverá seguir o mesmo fluxo de encaminhamento. 

9. Abertura de novos campi: o processo será similar ao de abertura de nova Unidade Universitária, exceto 

em relação à consulta às congregações, caso não esteja prevista a transferência de cursos ou Unidades 

Universitárias já existentes para o novo campus. 

10. Contratação de docentes - nos concursos, além da sólida formação na área de conhecimento requerido, 

da competência didática e da produção acadêmica, o candidato deve ser avaliado em relação ao 

conhecimento do projeto pedagógico do curso e pela aderência de sua proposta de trabalho ao projeto. 

11. Contratação de técnicos administrativos em educação - nos concursos, além da formação na área 

de conhecimento requerido, o candidato deve ser avaliado em relação ao conhecimento do projeto 

pedagógico do curso e pela aderência de sua proposta de trabalho ao projeto. 

 

GRUPO 10 – APROVADA COM DESTAQUES 

Tese 10  - Aprovada com ressalvas em relação aos itens 3, 4 e 5 que seja feito detalhamento do referencial 

de analise a ser utilizada no estudo da viabilidade das questões de infraestrutura e recursos humanos. Itens 6 

e 7 - Rejeitados 

 

TESE 12  

GRUPO 1 – APROVADA COM DESTAQUES 
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Propostas: Realizar congresso deliberativo até julho de 2015 para: Garantir as discussões dos tópicos 

abaixo nas instâncias já existentes ou realizar fóruns/congresso, em um período de 2 anos, que 

delibere questões a serem encaminhadas ao CONSU: (...) 

 

GRUPO 2 - APROVADA COM RESSALVA. Votação: 9x4 

3. Departamentalização dos docentes: A organização departamental impõe limitações ao trabalho 

interdisciplinar e intercampi.  

Propostas: Realizar congresso deliberativo encaminhando as suas decisões para os devidos ambitos até 

(o final de 2015) para: (...). Votação: 10x2 com uma abstenção. 

 

GRUPO 3 – APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 4 – APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 5 – APROVADA COM DESTAQUE 

Realizar congresso deliberativo paritário até julho de 2015 para: (...) 

 

GRUPO 6 – APROVADA NA INTEGRA  

 

GRUPO 7 – APROVADA NA ÍNTEGRA (Total de Presentes: 21, Favoráveis: 16, Contrários: 04 e 

Abstenções:  01) 

 

GRUPO 8 – APROVADA COM DESTAQUES 

3. Departamentalização dos docentes: A organização departamental impõe limitações ao trabalho 

interdisciplinar e intercampi.  

Propostas: Realizar congresso deliberativo até julho de 2015 para: 

a)- estabelecer princípios sobre formação inicial e continuada de professores da educação básica e de 

formação pedagógica dos docentes da Unifesp;   

b)- estabelecer diretrizes para avaliação de desempenho dos estudantes,docentes e TAE’s;  

c)- Discutir adoção de outras formas de organização das áreas de conhecimento na perspectiva 

interdisciplinar, debatendo diferentes modelos de departamentalização para além dos departamentos; 

d)- Discutir a obrigatoriedade de vinculação dos docentes e TAE’S aos departamentos com a Instituição. 

 

GRUPO 9 – APROVADA COM DESTAQUES 

Aprovações – 18 - DESTAQUES 

Abstenções - 1 

1. Formação de professores: Os cursos de licenciatura visam a formação de professores para atuar na 

educação básica, em articulação à política de formação continuada do governo federal da qual a Unifesp 

participa.  

2- Formação pedagógica dos docentes da Unifesp: A diversidade de formação dos docentes da Unifesp 

têm demandado atenção e discussão sobre saberes e práticas pedagógicas no ensino superior.  

3. Departamentalização dos docentes: A organização departamental impõe limitações ao trabalho 

interdisciplinar e intercampi. 
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Propostas: Realizar congresso deliberativo – promover, nos campi e intercampi, debates de forma 

articulada, visando o processo de reforma do estatuto e regimento da Unifesp em 2015 para:  

a)- estabelecer princípios sobre formação inicial e continuada de professores da educação básica e de 

formação pedagógica dos docentes da Unifesp;   

b)- estabelecer diretrizes para avaliação de desempenho dos estudantes;  

c)- discutir adoção de outras formas de organização das áreas de conhecimento na perspectiva 

interdisciplinar, para além dos departamentos; 

d)- discutir, dentro das particularidades de cada campus, a obrigatoriedade de vinculação dos docentes aos 

departamentos.  

 

 

GRUPO 10 – SUPRIMIDA 

Necessário a discussão da concepção do projeto político acadêmico considerando que a forma como foi 

apresentado limita o escopo discussão 

 

TESE 13  

GRUPO 1 – APROVADO COM DESTAQUE 

5. Cursos a distância de graduação 

DESTAQUE: Que o EaD não venha como solução para problemas estruturais da Universidade e 

que considere a defasagem do ensino fundamental e médio e o cenário brasileiro do ensino. 

 

GRUPO 2: SUPRIMIDA 

GRUPO 3: APROVADO COM DESTAQUE 

Esta tese visa dialogar sobre o processo de institucionalização da Educação a Distância (EaD) na UNIFESP a fim de 

fortalecer e ampliar as estruturas e os recursos físicos, tecnológicos e humanos que dão sustentabilidade à EaD; 

produzir condições para a integração, valorização e formação docente, discente e do técnico administrativo em 

educação; 

 

No que tange às oportunidades de expansão da EaD, é necessário uma discussão nas diversas esferas 

institucionais para atender às demandas e diligências do efetivo credenciamento da UNIFESP para cursos a 

distância, que pressupõe também iniciar a oferta de graduação na modalidade EaD, debatendo sobre os 

formatos pretendidos e como articulá-los, garantindo-se a razoabilidade entre presença e distância já prevista 

em lei e nas diretrizes curriculares: 

 

GRUPO 4: APROVADO COM DESTAQUE. Votação: 15x0 com 2 abstenções. 

1. 5. Suscitar a ampliação Ampliar, para a pontuação de artigos, no rol de revistas  

2. Reconhecer a Incluir a EaD e seus profissionais como pesquisadores e como objeto de pesquisa no 

âmbito de departamento de pesquisa; 

 

GRUPO 5: Sem esclarecimento para a votação. 

 

GRUPO 6: APROVADA 
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GRUPO 7: APROVADA NA ÍNTEGRA - Total de Presentes: 20, Favoráveis: 18, Contrários: 00, 

Abstenções:  02 - Não há signatário da tese presente. 

 

 

GRUPO 8: SUPRIMIDA 

 

GRUPO 9:  SEM INFORMAÇÕES 

 

GRUPO 10: SUPRIMIDA 

 

 

TESE 16  

 

GRUPO 1: SEM INFORMAÇÕES 

 

GRUPO 2: APROVADA COM DESTAQUES. Votação: 13x4 com 1 abstenção. 

● Universidade construída com os movimentos sociais. Participação dos movimentos sociais 

comprometidos historicamente com a educação pública gratuita, estatal e de qualidade nos 

conselhos, comitês, câmaras e congregações com paridade (¼: docentes, Técnicos Administrativos 

em Educação (TAE), estudantes e movimentos sociais); 

● Adesão plena às cotas raciais e sociais com política de permanência adequada às novas demandas 

garantidos no estatuto. Negros e negras e a classe trabalhadora precisam chegar à Universidade com 

condições de permanência. Votação: 7x2. 

● Montar uma comissão paritária para discutir as possibilidades de aumentar a qualidade de 

serviço e tipo de funcionamento dos RUs. Inclusive discutindo a possibilidade da UNIFESP 

contratar funcionários para o Rus. Votação: aprovada por contraste. 

 

GRUPO 3 – APROVADO NA INTEGRA 

GRUPO 4 -  APROVADA NA INTEGRA 

GRUPO 5 – APROVADO COM DESTAQUES 

1.3 Tal como salas de aula e laboratórios, creches universitárias [,em conjunto com as prefeituras.] devem 

fazer parte do projeto de todos os campi existentes e que venham a ser criados. Pais e mães estudantes 

devem ter o direito de frequentar as aulas. 

1.4  A gestão dos restaurantes universitários deve ser da Unifesp. Fora empresas terceirizadas; para 

os cargos extintos pela Lei Nº 9.632, de 7 de maio de 1998, serão contratados(as) paliativamente 

trabalhadores(as) terceirizados(as) diretamente pela Unifesp, tendo estes garantidos em contrato os 

mesmos direitos que os TAE e sem prejuízo da gestão pública do restaurante. 

GRUPO 6 – APROVADA COM DESTAQUE. Votação: 16x2. 

● A gestão dos restaurantes universitários deve ser da Unifesp.  Não às empresas terceirizadas. 

 

 

GRUPO 7 – APROVADA NA INTEGRA - Total de Presentes: 21, Favoráveis: 03, Contrários: 11, 

Abstenções:  07 

 

GRUPO 8 – APROVADA COM DESTAQUE 
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DESTAQUE: Substituir... tendo estes garantidos em contrato direitos sem prejuízo da gestão pública do 

restaurante. 

 

GRUPO 9 – REMETIDA  

GRUPO 10 – SUPRIMIDA 

Rejeitada as propostas e aproveitamento do princípio da tese para futuras discussões. 

 

 

TESE 18  

 

Grupo 1: SUPRIMIDA 

 

Grupo 2 : SUPRIMIDA. Votação: 10x1 com 3 abstenções. 

Grupo 3 : SUPRIMIDA 

Grupo 4 : SUPRIMIDA. Votação: unanimidade (18). 

Grupo 5 : REMETIDA. 

 

Grupo 6 - APROVAÇÃO COM DESTAQUE 

APENAS O SEGUNDO PARÁGRAFO FOI APROVADO, DEMAIS PROPOSTAS A SEREM 

DISCUTIDAS NA UNIVERSIDADE ATRÁVES DE UM COMITÊ PROMOTOR: 

Criar o comitê promotor e gestor de fomento a Ciência, Tecnologia e Inovação da Unifesp, a ser 

composto por colegiado paritário entre os Campi, garantindo a representatividade da comunidade, 

visando à definição da política de Promoção e Apoio à Inovação na Unifesp. 

 

Grupo 7- SUPRIMIDA - Total de Presentes: 15, Favoráveis: 00, Contrários: 14, Abstenções: 01, Não há 

signatário da tese presente. 

 

 

Grupo 8 - SUPRIMIDA 

 

 

Grupo 9 - SUPRIMIDA 

Aprovações – 2 

Reprovações – 11 

Abstenções - 6 

 

Grupo 10 - SUPRIMIDA 

 

 

 

TESE 19  

 

Grupo 1: APROVADA NA ÍNTEGRA 

 

Grupo 2: APROVADA NA ÍNTEGRA. Votação: 11x2 com 2 abstenções. 
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Grupo 3: REMETIDA À PLENÁRIA. 

 

Grupo 4: SUPRIMIDA. Votação: 11x4. 

 

Grupo 5: REMETIDA 

 

Grupo 6: SUPRIMIDA 

 

Grupo 7: APROVADA COM DESTAQUE - Total de Presentes: 15, Favoráveis: 15, Contrários: 00, 

Abstenções:  00 - Não há signatário da tese presente. 

Destaque 1 : A tese constata a urgência na construção de uma política institucional para a formação inicial e 

continuada de professores da Educação Básica e do Ensino Superior, que forneça diretrizes internas para a 

condução dessa formação seja na graduação, na pós-graduação ou na extensão universitária. Propõe como 

espaço aglutinador desse debate e produtor de diretrizes o Comitê Gestor Institucional de Formação de 

Professores - COMFOR UNIFESP - que congrega representação das Pró-Reitorias de Graduação, Pós-

Graduação e Extensão, além de representantes docentes de cada Licenciatura, da universidade, e de 

representantes dos sistemas de ensino da educação básica e do ensino superior. 

 Destaque 2: Que o Comitê Gestor Institucional de Formação Inicial e Continuada de Profissionais da 

Educação – COMFOR UNIFESP – tenha ampliada sua missão institucional, aglutinando o debate e 

produzindo diretrizes institucionais que articulem as ações de formação inicial (Graduação) e continuada 

(Extensão e Pós-Graduação) de professores e profissionais da Educação, por meio de um fórum amplo de 

formação inicial e continuada de professores da educação básica e do ensino superior. 

 

GRUPO 8: APROVADA COM DESTAQUE 

- Que seja incluído na composição do COMFOR representantes dos demais segmentos (TAE’s e 

alunos). 

- Que seja extensivo para as outras áreas do conhecimento. 

 

GRUPO 9 : NÃO DISCUTIDA E NÃO REMETIDA 

 

GRUPO 10 : APROVADA COM DESTAQUE 

Criar um outro espaço INSTITUCIONAL que não o COMFOR para contemplar a proposta.  

 

 

TESE 21 

 

GRUPO 1: APROVADA NA ÍNTEGRA 

 

GRUPO 2: SUPRIMIDA 

 

GRUPO 3: APROVADA NA ÍNTEGRA 

 

GRUPO 4: APROVADA NA ÍNTEGRA. Votação: 15x0 com 3 abstenções. 

 

GRUPO 5: REMETIDA 

 

GRUPO 6: REMETIDA 
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GRUPO 7: SUPRIMIDA - Total de Presentes: 16, Favoráveis: 05,Contrários: 07, Abstenções:  04, Não há 

signatário da proposta presente. A tese em questão foi integralmente discutida apenas no primeiro dia no 

horário dedicado ao subtema 01, não sendo novamente apreciada no dia e horário no subtema 03. Solicitado 

por dois delegados após o término da sessão. 

 

GRUPO 8: SUPRIMIDA 

 

GRUPO 9 : APROVADA COM DESTAQUE 

a. Criação do cargo de O Diretor administrativo do Campus será denominado Prefeito de 

Campus, para diferenciar suas funções a atribuições dos Diretores Acadêmicos das Unidades 

Acadêmicas, inclusive no aspecto simbólico do cargo.  

2.a A Unifesp deve definir em curto prazo prover uma política de mobilidade e circulação da 

comunidade acadêmica, prevendo parcerias e acordos com órgãos públicos de transportes e 

ônibus universitários. 

 

GRUPO 10 (ESCLARECIMENTO) 

Destaque: 1 - Não rejeitar a tese,mas, apoiar/defender as proposições complementares  

 

TESE 35  

GRUPO 1- APROVADO COM DESTAQUE. Votação: unanimidade (18). 

 As universidades públicas, através de seus órgãos colegiados, devem decidir como e onde 

alocar essas verbas (públicas ou privadas para financiamento de projetos), sem a 

ingerência de interesses privatistas, disfarçados em fundações. Essas, se e quando existirem, 

devem ser de interesse público e subordinadas aos conselhos deliberativos das universidades. 

 

GRUPO 2 - APROVADA COM DESTAQUE 

 Propomos, assim, que a UNIFESP assuma, em seus princípios, a defesa da universidade 

pública como base da expansão e da construção do sistema universitário e se posicione 

contrariamente à qualquer tipo de privatização do ensino superior, no contexto em que 

grandes conglomerados monopolistas, ligados aos interesses financeiros nacionais e 

internacionais, atuam nessa área. 

GRUPO 3: APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 4: APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 5: REMETIDA 

GRUPO 6: APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 7: APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 8: APROVADA NA ÍNTEGRA 

GRUPO 9: APROVADO NA ÍNTEGRA 

 

GRUPO 10 – NÃO DISCUTIDAS E NÃO REMETIDAS  

 


