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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CONGREGAÇÃO DO CAMPUS DE 07/12/2017 

 

I. Aprovada a ata da reunião de 9 novembro de 2017. 

 

II. Aprovada composição do Grupo de Trabalho de Acessibilidade e 

Inclusão – GTAI. 

 

III. Aprovada composição da Comissão de Espaço Físico, Infraestrutura e 

Acessibilidade e Inclusão (CEFIAI). 

  

IV. Aprovada solicitação do Departamento de História: troca provisória 

da sala 10 do Prédio Arco designada ao Programa de Educação 

Tutorial (PET) - espaço interdepartamental - pela sala 220 designada 

ao Núcleo de Editoração – espaço interdepartamental. 

  

V. Aprovada elaboração de um texto crítico sobre Proposta de Resolução 

para Afastamento da Instituição de Servidores ocupantes de cargos na 

carreira de magistério tendo por base os textos enviados pelos 

departamentos da EFLCH. 

 

VI.  Pautar na próxima reunião do CONSU um pedido de reunião entre a 

CPPD e representações de todos os Campi para discutir a Proposta de 

resolução para afastamento da instituição de servidores ocupantes de 

cargos na carreira de magistério antes de sua tramitação. 

 

VII. Aprovada proposta de integração dos eventos V Colóquio de 

Humanidades e IV Congresso Acadêmico Unifesp 2018 que ocorrerão 

nos dias 11 e 12 de junho na EFLCH. 

 

VIII. Aprovado a manutenção das reuniões da Congregação da EFLCH na 

primeira quinta-feira de cada mês com início às 9h.  A primeira 

reunião de 2018 será realizada no dia 01 de fevereiro; 
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IX. Aprovada “Manifestação de repúdio em apoio à UFMG” com a 

seguinte redação: A Congregação da Escola de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus 

Guarulhos, manifesta publicamente seu repúdio à violência 

engendrada pela Polícia Federal contra a Universidade Federal de 

Minas Gerais. Trata-se de profundo desrespeito que vitimou não 

somente a UFMG uma vez que essa arbitrariedade agrediu, 

igualmente, a todas Universidades Públicas do país. 

 

Atenciosamente, 

Direção Acadêmica 
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