
 

 
 

1 

A EFLCH – UNIFESP E SUA INFRAESTRUTURA PARA PESQUISA 

 
Fig. 1 – Aspecto do campus Guarulhos da Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

A Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – EFLCH – é a unidade da Universidade 

Federal de São Paulo em Guarulhos. Instalada nas imediações da Via Dutra, no referido 

município, ocupa área de aproximadamente 21 mil m2, em campus próprio, com área total 

construída de 26.783 m2. 

Esta metragem está distribuída por 5 edifícios, recentemente construídos ou 

reformados, constituindo uma das mais bem-acabadas unidades universitárias da UNIFESP. 

Estes edifícios são conhecidos como antigo Edifício Administrativo (728 m2), Teatro Adamastor 

Pimentas (2.265 m2, 659 lugares); Edifício Arco e Anexo administrativo (5.430m2), que abriga os 

83 gabinetes de professores, as sedes das Câmaras de Pós-Graduação e Pesquisa, Graduação e 

Extensão e Cultura, a Direção e secretarias departamentais, e o Prédio Acadêmico (18.090 m2), 

que possui 47 salas de aula completamente mobiliadas, com pontos de rede, ar-condicionado, 

som e vídeos em sua totalidade. 

A infraestrutura de trabalho, ensino, pesquisa e extensão, desta forma, conta, desde 

2016, com condições superiores à média verificada nas instituições públicas congêneres do 

Estado de São Paulo. Visando fornecer maiores informações a respeito das instalações da EFLCH, 

encaminhamos este relato detalhado do que oferecemos aos nossos estudantes de graduação, 

pós-graduação, pesquisadores e público extensionista.       
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DADOS ESPACIAIS DA EFLCH 

 

Fig. 2 – Aspecto do campus Guarulhos da Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

 

ÁREAS 

Área do terreno = 20.876,1m2 
(conforme escritura) 
 

Área construída = 26.783 m2, distribuída em em 5 (cinco) edifícios: 

1 - Edifício Acadêmico = 18.090 m2 

2 – Antigo Edifício Administrativo = 728 m2  

3 - Edifício Arco e Anexo administrativo = 5.430 m2 

4 - Labart + brinquedoteca = 270 m2 

5 - Teatro = 2.265 m2 
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SALAS DE AULAS 

47 salas - 2.645 m2 

 

Fig. 3 – Aspecto de uma das salas de aula da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
 

GABINETES DE DOCENTES 
 
83 gabinetes - área total 1503m2 para 244 professores 

 
Fig. 4 – Aspecto de um dos gabinetes de docentes da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 



 

 
 

4 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA 
29 conjuntos, área útil total = 1.800,2m2 
 
          EDIFÍCIO ACADÊMICO - 12 conjuntos - 1.165,9m2: 
          s. 331-339 - Centro de Memória (Institucional/ Interdepartamental) - 447,7 m2 
          s.324 - Lab. depto. Ciências Sociais - 51,0m2 
          s.329 - Lab. depto. Letras - 56,7m2 
          s.330 - Lab.de Humanidades Digitais (Interdepartamental) - 56,7m2 
          s.318 - Mini estúdio de rádio e TV (Institucional) - 65,8m2 
          s.317 - Pibid (Institucional) - 42,2m2 
          s.316 - LIFE (Institucional) - 42,2m2 
          s.314 - Lab. Licenciaturas da Letras (depto. Letras) - 85,9m2 
          s.220 - I.C. e PET - 60,9m2  
          s.219 - Residência Pedagógica (depto. Educação) - 67,4m2 
          s.119 - Centro de Línguas da Unifesp - CLUF (Institucional) - 67,4m2 
          s.s-07 - Lab. de Arqueologia (depto. História) - 122,4m2 

 

 

  

 

Fig. 5 – Aspectos de um dos laboratórios de Informática  

             da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
 

 

Fig. 6 – Equipamentos do Centro de Memória e Pesquisa 

Histórica da EFLCH – Unifesp.   

Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
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Fig. 7 e 8 - Aspectos da Reserva Técnica do Centro de Memória. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
 

        
 
 EDIFÍCIO ARCO - 14 conjuntos - 426,3m2: 
          s. 01 a 08, 22 e 23 - salas rotativas - 235,2 m2 - aprox. 23,5m2 cada 
          s. 10 - núcleo de Editoração Interdepartamental - 20,7m2  
          s. 11 e acesso gabinetes 12 a 15 - Celmulti (depto. Letras) - 42,5m2 
          s. 20, 21 e acesso gabinetes 16 a 19 - pesquisa depto. Filosofia - 63,6m2 
          s. 45, 46 e acesso gabinetes 41 a 44 - Núcleo de Estudos Clássicos e Heródoto          
         (Interdepartamentais) - 64,3m2 
 
 
 

 



 

 
 

6 

   
 
Fig. 9 a 12 – Aspectos do Edifício Arco da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
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Fig. 13 e 14  – Aspectos do Edifício Arco da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
       LABART /Brinquedoteca - 03 conjuntos - 207,9m2: 
        s. para U.C.s com uso de bancadas (Labart e outras; "sala do Labart") - 147,9m2 
        s. da Brinquedoteca (Institucional) - 54,7m2 
        s. lab. de fotografia - 5,3m2 

 
 
LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA 
3 Laboratórios 
sendo: 
s.327 - Lab. de Informática geral (graduação) - 84 postos + 2 postos para monitores 
s.315 - Lab. de informática da pós / sala de aula informatizada - 30 postos 
s.314 - Lab. de Licenciaturas da Letras - 30 postos 
(obs.: o Lab. de Licenciaturas se constitui como sala de aula informatizada para uso de disciplinas de licenciatura da Letras; em atenção a 
protocolo com o MEC foi necessário indicar sala de uso exclusivo do departamento, ficando também disponível para outras UCs) 

 

 
Fig. 15 – Um dos Laboratórios de Informática da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
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AUDITÓRIOS 
Teatro -  875,2m² (área útil palco + plateia) - 659 lugares 
(645 poltronas + 14 locais para cadeirante) 

 

Fig. 16 – Aspecto Externo do Teatro Adamastor Pimentas, na EFLCH - Unifesp. 

               Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Auditório 01 - 165,6m2 - 113 lugares 
(111 poltronas + 02 lugares para cadeirante) 

 

Fig. 17 e 18 – Auditório da EFLCH - Unifesp. 

                        Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Auditório 02/ sala da Congregação - 109,4m2 - 70 lugares 
(20 longarinas de 3 assentos cada + 12 cadeiras que permitem variação de lay-out; 70 lugares na 
hipótese de 02 cadeiras na mesa de "palco" e demais na plateia) 
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BIBLIOTECA  
 

 
 
Fig. 19 – Aspecto de parte do acervo da Biblioteca da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
 
1.876 m2 (área construída) 
A Biblioteca da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São 
Paulo - Campus Guarulhos iniciou suas atividades em 2007.  

Seu objetivo é ser um centro de excelência informacional, educativo e cultural, oferecendo a 
seus usuários acesso e uso da informação em diversos suportes, desenvolvendo ações 
educativas e promovendo a toda comunidade eventos que possam provocar o senso crítico e o 
exercício da cidadania. 

A Biblioteca possui acesso as seguintes bases de dados nas áreas de humanas: -  

Jstor proporciona acesso a textos completos nas áreas de História, Filosofia, Letras, Ciências 
Sociais, Artes e outras. São mais de 700 periódicos com acesso a textos integrais. –  

Early English Books On-Line (EEBO) é uma base eletrônica que contém uma coleção de obras 
raras, advindas de recuperação do acervo da Biblioteca Britânica e de coleções particulares. A 
base contém fac-símiles digitais de livros publicados em língua inglesa no período de 1475 a 
1700. Dentre os títulos incluem-se livros nas áreas de Literatura, Inglês, História, Filosofia, 
Linguística, Teologia, Música, Artes Plásticas, Educação, Matemática e Ciência. –  



 

 
 

10 

Proquest: essa base de dados tem conteúdo nas áreas de Humanas e Ciências Sociais Aplicadas. 
Contém 13 bases de dados, dentre elas as bases ERIC, importante na área de Educação, e Ebook 
Central, com livros completos de diversas áreas. As pesquisas podem ser realizadas tanto pelas 
áreas temáticas, como pelo assunto, ou ainda pelas suas publicações. Contém referências e 
livros eletrônicos que podem ser lidos on-line ou baixados após rápido cadastro. –  

Gale contém além de 37 e-books e 13 bases de dados na área de humanidades. - Portal 
Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) é uma 
biblioteca virtual que reúne e disponibiliza produção científica internacional. Ele conta com um 
acervo de mais de 38 mil títulos com texto completo, 134 bases referenciais, 11 bases dedicadas 
exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, 
estatísticas e conteúdo audiovisual. 

A biblioteca da EFLCH faz parte de uma Rede de Bibliotecas da UNIFESP que é formada por 
bibliotecas de todos os campi da Unifesp (São Paulo, Osasco, Diadema, São José dos Campos, 
Baixada Santista e Guarulhos).  

A rede possui programas especiais de comutação bibliográfica tais como COMUT, EMBRAPA que 
visam localizar e obter em outras bibliotecas do País e do exterior materiais bibliográficos não 
encontrados em seu acervo. Além disso, também são realizados empréstimos entre as 
bibliotecas da rede Unifesp através de malote, e também com bibliotecas conveniadas (USP, 
Unicamp, PUC, UFABC, etc). 

A biblioteca possui equipamentos para acessibilidade como prancha de leitura com lupa para 
ampliação de textos para usuários com baixa visibilidade, scanner com sintetizador de voz e 
impressora em Braile.  

A equipe da biblioteca é formada por 6 bibliotecários, 4 assistentes administrativos e 2 
estagiários. 

 

Fig. 20 a 22 – Aspecto das instalações da Biblioteca da EFLCH- Unifesp. 

                        Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
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Fig. 23 a 24 – Aspectos das áreas de estudo e pesquisa da Biblioteca  

               da EFLCH - Unifesp. 

             Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 

Também convém informar que o gerenciamento da informação produzida pelos pesquisadores 
da UNIFESP está disponível para a comunidade científica por meio de dois importantes portais: 

Repositório de dados institucional: http//repositoriodedados.unifesp.br  

Este repositório sistematiza a produção científica de todos os dados gerados em pesquisas pela 
comunidade Unifespiana.  

Repositório Institucional Unifesp: http://repositorio.unifesp.br/  

Também é conhecido como plataforma de acesso à produção de teses, dissertações, relatórios, 
trabalhos de conclusão de cursos e resultados de colaboração externas, subsidiados por 
agências de fomento. 

 
ÁREAS EXCLUSIVAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO  
 
quatro salas de defesa (tamanhos variados): 176,6 m2 
laboratório de informática: 85,8 m2 

 

http://repositorio.unifesp.br/
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                                           Fig. 24 a 26  – Aspectos das salas de defesa para Pós-Graduação da EFLCH - Unifesp. 

                                                                    Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 
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                                         Fig. 27 – Aspectos das salas de defesa para Pós-Graduação da EFLCH - Unifesp. 

                                                                 Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
 
 
NOTA SOBRE ACESSIBILIDADE 
 
 

 
 
Fig. 28 e 29 Aspectos dos pisos podotáteis da EFLCH - Unifesp. 

                         Foto: Equipe da Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa 

 
 
Os edifícios em uso no Campus atendem aos quesitos de acessibilidade, conforme a 
NBR 9050. 
O Edifício Acadêmico (onde se encontram as salas de aula) conta com 04 elevadores. 
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Os edifícios Arco e Anexo (gabinetes dos professores e áreas administrativas) são 
servidos por uma plataforma elevatória cada e estão interligados por rampa que 
atende ao limite de inclinação da NBR 9050. 
Em todos os edifícios há sinalização podotátil conforme critérios da NBR 9050. 
 
 

Guarulhos, 11 de julho de 2018 

 

Direção Acadêmica 

Direção  Administrativa 

Câmara de Pós-Graduação e Pesquisa  

Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 

Campus Guarulhos 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 


