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Relação dos objetivos propostos pela Congregação para as comissões 

 

1.Comissão de Avaliação Institucional 

 (Incorporar objetivos descritos no documento que instrui a constituição 

da Comissão de Avaliação Docente e de Desenvolvimento Docente; 

incorporar objetivos descritos no documento que instrui a constituição da 

Comissão de Avaliação institucional) 

 

2.Comissão de Bancas 

- Verificar e disponibilizar informações federais e próprias da Unifesp 

acerca das bases legais que regulamentam a elaboração de bancas para 

concursos e processos seletivos docentes em ambas as situações. 

- verificar e disponibilizar informações federais e próprias da Unifesp 

acerca das bases legais que regulamentam a elaboração de editais para 

concursos e processos seletivos docentes em ambas as situações; 

- avaliar editais e bancas encaminhados pelos Departamentos zelando 

pelo cumprimento dos critérios legais dos editais elaborados e da 

composição bancas. 
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3.Comissão de Biblioteca 

(Incorporar objetivos descritos no documento que instrui a constituição da 

Comissão de Biblioteca) 

Elaborar e propor: 

- Políticas de aquisição, incorporação, ampliação e conservação de acervo; 

- ações de estímulo à leitura; 

- políticas de articulação com bibliotecas escolares e bibliotecas, em geral; 

- políticas de diálogos com Tecnologias da Informação e inclusão de 

leitores especiais. 

- políticas que considerem o espaço bibliotecário como um espaço de 

interlocuções, com funções culturais e agregadoras, por meio de 

promoção de palestras, exposições e seminários. 

 

4.Comissão de Capacitação 

-Fazer levantamento das demandas de capacitação dos servidores do 

campus, organizando e priorizando a distribuição das vagas e oferta de 

cursos; 

-propor políticas de descentralização da oferta de capacitação; 

-promover e apoiar a realização de cursos. 
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5.Comissão de Comunicação 

- Analisar, diagnosticar e propor aspectos ligados à comunicação dentro e 

fora do campus, em seus diferentes aspectos e segmentos, e a políticas de 

visibilidade da EFLCH. 

Observando ponto a ponto, registram-se a seguir algumas possíveis 

atribuições práticas da comissão 

Dentro do campus:  

- Analisar processos de comunicação já existentes e a eficiência deles 

(cartazes, quadros de avisos, e-mails, sites, redes sociais); 

- propor formas de relacionamento contínuo entre Direção Acadêmica, 

Chefias de Departamento, Comissões e Coordenações de Curso com seus 

interlocutores diretos (alunos, docentes, servidores) e indiretos 

(integrantes de outros departamentos, outros campi, público externo);  

-averiguar formas contínuas de democratização do acesso a informações 

do campus; estudar formas de dar visibilidade de forma mais efetiva a 

eventos promovidos no campus (palestras, seminários, congressos);  

- instar a criação de mecanismos de facilitação à integração na 

universidade (novos docentes; ingresso anual de novos alunos; fluxo de 

informações sobre a instituição a futuros ingressantes); 

De dentro do campus para fora:  

- propor meios de dar visibilidade externa a eventos (seminários, 

congressos, palestras, Feira do Livro) e à produção acadêmica contínua do 
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corpo docente (pesquisas, inovações, livros) a potenciais futuros alunos, à 

comunidade do Bairro Pimentas e de Guarulhos, a veículos de informação. 

Reitera-se que a comissão teria, como as demais, teor assessório, e não 

deliberativo, e é faceada a rotinas contínuas, regulares da instituição, e 

não a demandas pontuais ou limitadas por um período de tempo curto ou 

datado. 

 

6.Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e Acessibilidade e 

Inclusão 

- Planejar e propor diretrizes de ocupação e ampliação do espaço físico; 

- acompanhamento regular de questões relacionadas ao uso e à expansão 

do espaço físico; 

- assessorar encaminhamento de demandas docentes, discentes e dos 

técnicos administrativos em relação ao espaço físico; 

- propor e acompanhar políticas de difusão e desenvolvimento tecnológico 

aplicadas ao uso institucional; 

- propor a adequação do espaço físico quanto à segurança, acessibilidade 

e inclusão, contemplando as normas legais. 

 

7.Comissão de Gerenciamento de Arquivos 

- Propor a organização e o gerenciamento da documentação institucional 

produzida pela EFLCH em todas as suas instâncias; 
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- Acompanhamento sistemático do gerenciamento de documentos; 

- propor uma política local de gestão de documentos articulada com 

aquela da universidade e sugerir políticas de difusão e uso da 

documentação institucional. 

 

8. Comissão de Orçamento 

- Sistematizar informações, produzir diagnósticos e elaborar propostas 

concernentes à formulação do orçamento do campus e ao 

acompanhamento de sua execução (Isto implica conhecer parâmetros de 

gastos e possibilidades, relativas à obtenção de variadas receitas e 

realização de diversos gastos, junto ao MEC, a órgãos estatais de fomento 

à universidade (Capes, CNPq, MEC, Finep e outros como prefeitura e 

órgãos estaduais) e também a instâncias privadas, caso façam parte das 

políticas da EFLCH, além das relações com instâncias da universidade, 

como a FAP, o Fada e as Pró-reitorias de Extensão e de Assuntos 

Estudantis, dentre outras). Como o orçamento do campus é composto em 

grande medida pelos orçamentos dos departamentos que o compõe, a 

Comissão deveria explicitar a todos, de forma minuciosa e transparente, 

os parâmetros e possibilidades referidos acima, colaborando para que os 

departamentos possam elaborar seus orçamentos de forma mais 

informada e qualificada; 

- propor regras e procedimentos relativos à destinação de parte dos 

financiamentos obtidos pelos departamentos para o campus (overhead), 
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em função da utilização de sua infraestrutura pelas atividades captadoras 

de recursos, levando em conta as regras definidas pela Unifesp. 

 

9.Comissão Permanente de Estudo de Vagas dos TAE’s 

-Estudo de demandas de vagas do quadro técnico administrativo 

orientado pelo planejamento instuticional;  

-estudo descritivo das funções do quadro técnico administrativo; 

-propor organograma do quadro técnico administrativo do campus. 

 

10.Comissão de Resíduos 

- Identificar problemas locais relacionados com resíduos (comuns, 

orgânicos, biológicos, químicos, radioativos, perfurocortantes, 

tecnológicos, específicos) gerados na EFLCH e propor soluções para tais 

demandas. 

- acompanhamento das políticas de resíduos ligadas ao campus. 

 

 

 

 

 

 


