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Deliberações da reunião da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, de 07 de novembro 

de 2013: 

1 – Aprovou as atas das reuniões dos dias 05/09 e 03/10/2013; 

2 – Aprovou Banca Examinadora do Concurso de Livre Docência. Candidato: Prof. Sr. 

Plinio J. Smith, que ocorrerá nos dias 18 e 19/12/2013; 

3 – Comissão PAD: os departamentos enviarão indicações de nomes de docentes para compor a 

comissão; 

4 – Calendários Acadêmicos: 

 a) Aprovou retificação no calendário acadêmico 2013: Recesso escolar: 22 dias: de 21/12/2013 

a 12/01/2014, reinício das aulas: 13/01/2014 (2ª feira) a 08/03/2014 + exames (10 a 14/03/2014) 

b) Calendário Acadêmico 2014: após debate, houve a rejeição ao calendário acadêmico 

aprovado em reunião do Conselho de Graduação de 06/11/2013; aprovada moção ao CONSU e 

documento à PROGRAD justificando a deliberação; 

5 – Aprovou a proposta da Comissão de Infraestrutura (CEFIAI) sobre o uso das salas do 

CEU-Pimentas e Galpão, sendo que 02(duas) salas do CEU serão usadas para armazenamento 

dos materiais do Centro de Memória: 

a) estabelecer as salas do CEU como espaços multiuso, disponíveis mediante agendamento, 

visando atender os projetos que se estruturam sobre aulas e seminários; 

b) destinar as salas do prédio administrativo dos galpões para aqueles que impliquem 

armazenamento e/ou manipulação de livros, materiais bibliográficos, equipamentos de 

informática, instrumentos musicais, etc. 

Aprovou os Ofícios: 1) locação de imóvel nas proximidades da unidade provisória para 

atividades de graduação e de pós-graduação; 2) atividades no galpão; 3) Moradia Estudantil - 

ofícios a serem encaminhados para a PROPLAN a partir de levantamento de demandas feitas 

pelo GT  criado para elaborar as justificativas para uso desses espaços. 
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- a proposta para providências sobre segurança e otimização do espaço físico ficaram para 

próxima reunião da Congregação de dezembro de 2013; 

7 – Reforma do prédio dos Pimentas (arco das salas de aula): será encaminhado o processo 

para a Comissão de Infraestrutura(CEFIAI) para a averiguação das necessidades e providências 

institucionais para reforma; 

8 – Revisão do PDI: Foi aprovado a constituição de um GT composto por 6 docentes; 6 tec. 

adm. e 6 discentes e uma dinâmica de debates nos departamentos/setores/segmentos no período 

de 08/11 a 22/11/2013. Reunião com o Pró Reitor de Planejamento, com data proposta para 

12/11/2013, terça-feira, as 18:00h, na sala 420, para esclarecimentos e possibilidade de 

adiamento do prazo para envio do PDI revisado; 

9 – Homologou o resultado da eleição para chefe e vice-chefe do Departamento de Filosofia: 

Prof. Alexandre de Oliveira Torres Carrasco e Profª. Arlenice Almeida da Silva; 

Os itens da pauta: 6 – Normas para uso dos espaços coletivos na unidade provisória; 10 –

Homenagem aos servidores e trabalhadores envolvidos nos processos de mudança e adaptação 

da unidade provisória e item 11 – Aprovação do Regimento do Departamento de Educação, 

estão previstos para a reunião da Congregação de dezembro de 2013. 

 

Direção Acadêmica 

 


