
Movimento Unifesp Plural e Democrática 

Nota sobre desafios e oportunidades no Campus Guarulhos

O campus Guarulhos é parte fundamental da Unifesp e muito nos orgulhamos de ter ali uma 
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Os professores e técnicos administrativos em 
educação que compõem o quadro de servidores são altamente qualificados e merecem todo o 
nosso  respeito,  bem  como  nossos  estudantes,  foco  principal  da  nossa  atuação  e  vida 
acadêmica. 

Consideramos  que  somente  pelo  trabalho  de  colaboração  entre  professores,  técnicos  e 
estudantes a EFLCH poderá contribuir com o projeto de uma Universidade com a pluralidade de 
pensamentos, a capacidade de refletir sobre os problemas do Brasil e do mundo e se envolver 
em sua transformação. 

O campus Guarulhos enfrenta desafios postos à consolidação da universidade pública. O MEC, 
a  Prefeitura  e  a  atual  Reitoria  decerto  reconhecem suas  responsabilidades  e  dificuldades 
visando  superar  essas  precariedades,  com  planejamento,  investimentos  e  diálogo.  Nossa 
posição é a de empenhar amplos esforços para que a EFLCH seja consolidada com qualidade e 
participação de todos. 

Acreditamos que todas as formas de debate e audiências democráticas sobre temas relevantes 
da comunidade acadêmica são favoráveis e necessárias dentro do espírito de respeito que 
caracteriza a convivência universitária.

Durante a recente campanha eleitoral  para  Reitoria,  a  chapa vencedora na Consulta  e  no 
Conselho Universitário não se posicionou sobre a localização do campus entendendo que o 
debate não estava esgotado.

No  dia  1/11  e  nesta  última  segunda-feira,  dia  12/11,  a  Congregação  do  Campus  decidiu 
realizar a consulta sobre a localização da EFLCH e distinguir o valor dos votos por categorias, 
sendo expressa pela proporcionalidade 70-15-15. Estas foram decisões deste conselho.

O Movimento Unifesp Plural e Democrática sempre defendeu amplo processo de discussão com 
os principais interlocutores: a Prefeitura de Guarulhos, o MEC, a atual Reitoria e Conselho 
Universitário.

Temos certeza que a Congregação da EFLCH manterá o diálogo necessário à harmonização e 
equilíbrio  das  diversas  posições,  realize  a  necessária  interlocução  com  o  MEC,  Prefeitura, 
Reitoria e Sociedade civil e conduza o processo eleitoral para a definição da nova Diretoria 
Acadêmica, prevista para março de 2013.

As diversas instâncias da Unifesp, incluindo a Reitoria e o Conselho Universitário, haverão de 
analisar  criteriosamente  a  multiplicidade  de  aspectos  e  o  possível  encaminhamento  que 
resultará em decisão de interesse comum. 

Damos um voto de confiança ao campus Guarulhos para que encontre o meio mais abrangente 
e democrático de colaborar na construção de alternativas.

As reitoras eleitas e todos os segmentos da Unifesp devem apoiar a consolidação da EFLCH. 
Vamos  atuar  com todo  empenho  e  prioridade  para  a  superação  a  contento  dos  desafios, 
sempre mantendo diálogo com os diversos agentes públicos e da sociedade civil. 
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