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 ATA DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS 1 

HUMANAS 2 

No dia 16 de agosto de 2012, às 16 horas e  45 minutos, na sala de aula 1 do prédio central da Escola 3 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas reuniram-se os membros compõem a Congregação da Escola 4 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, 5 

conforme lista de presença anexa. Pauta: Votação do encaminhamento ou não de pedido de 6 

interferência no andamento do processo licitatório número  7 

Prof Marcos Cezar abriu a reunião informando o único item de pauta, porém, será dada palavra aos 8 

servidores. Avisos: alerta da prograd sobre o prazo de inscrição de novos projetos PET. Reunião das 9 

comissões de biblioteca e espaço físico para solucionar problemas sobre espaço adicional para reserva 10 

técnica fapesp. William relatou que após reunião as duas comissões recomendaram a utilização da sla 11 

4 que está em condições por ser contígua a biblioteca, não sendo necessária maiores reformas. MC 12 

Matéria a ser votada na próxima Congregação. Câmara de Extensão, prof Odair regimeto geral da 13 

proex está em consulta pública até dia 31-08.  O colegiado dos técnicos administrativos leram 14 

manifesto a seguir “....” 15 

Entra em discussão o item de pauta ...somente o reitor e pró-reitor administrativo tem condições de 16 

suspender o processo licitatório. Conselheiro Juraci leu posicionamento dos estudantes que são 17 

favoráveis (?) a não suspensão do processo licitatório. Está em andamento encaminhado pela pro-18 

reitoria adm a parceria com grandes imobiliárias para possível aluguel no centro de guarulhos. M 19 

Lash chamou atenção que caso seja levedo a efeito o processo licitatório na teremos como levar a 20 

frente por cota do barulho extremo. Informe docentes: assembléia hoje dos docentes foi votado pelo 21 

término da greve. Solicitação do colegiado dos docentes para reunião extra da congregação para 22 

auxílio do retorno das atividades. Glaydson, esclareceu a composição da comissão que acompanhará 23 

os trabalhos do colóquio EFLCH. Acordou-se que os membros da comissão proporão formatos para o 24 

colóquio, sendo 5 proposições. Em relação ao formato de sistematização são muito próximos. 25 

Discutiram número de mesas para que os conteúdos fossem contemplados. Foram discutidos eixos 26 

temáticos e a composição de cada uma das mesas com os nomes. (quatro ou cinco por mesa) 27 

contemplando todas as categorias. Apresentou a programação do colóquio. Após votação por 17 28 

votos a favor, 12 contra e duas abstenções será levado à reitoria pedido de dilatação do prazo do 29 

processo de licitação.    30 

 31 

 32 

. Às 20 horas e 13 minutos a reunião foi encerrada e esta ata foi lavrada por mim, Lilian B. de 33 

Oliveira, Secretária da Congregação.  34 


