Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas EFLCH

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO CAMPUS DE 01/02/2018

1. Aprovada ata da reunião de 7 de dezembro 2017;

2. Aprovado calendário de Reuniões da Congregação da EFLCH para o
ano de 2018: 01 de março; 05 de abril; 03 de maio; 07 de junho; 05 de
julho; 02 de agosto; 06 de setembro; 04 de outubro; 08 de novembro;
06 de dezembro;

3. Aprovado, com supressão de uma frase, texto a ser encaminhado para
o CONSU que trata sobre Proposta de Resolução para Afastamento
da Instituição de Servidores ocupantes de cargos na carreira de
magistério;
4. Universidade e Sociedade: saberes em Diálogo é o tema geral do IV
Congresso Acadêmico Unifesp 2018 e que deverá subsidiar a
organização do V Colóquio de Humanidades e IV Congresso
Acadêmico a ocorrer na EFLCH. Tendo por base essa temática vários
subtemas foram discutidos e encaminhados à comissão local de
organização do evento que se reuniu no período da tarde;
5. Aprovada a proposta de que cada departamento aprofunde discussão
sobre contratação de Professor Visitante na EFLCH com o objetivo de
se estabelecer diretrizes locais, tendo como referência a Orientação
Normativa n° 002/2014 que estabelece normas para a contratação de
Professor Visitante e Professor Visitante Estrangeiro. O assunto será
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retomado como ponto de pauta da reunião da Congregação do mês de
março. Foi acordado que a Direção Acadêmica fará um pedido de
esclarecimento à Pró-reitoria de Gestão com Pessoas a respeito do Art.
5º dessa normativa. O pedido do Departamento de Educação referente
a contratação da Profa. Mirian Jorge Warde, como professora
visitante, ficará no aguardo da discussão em epígrafe e será apreciado
somente quando a Congregação estabelecer e aprovar diretrizes locais.
6. Aprovado que a EFLCH sedie o XIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro
de Ciências Sociais e 2o. Congresso da Associação Internacional de
Ciências Sociais e Humanas de Língua Portuguesa - AILP CSH: África, diásporas e o diálogo sul-sul: descolonizando as
Ciências Sociais e Humanas, a ocorrer entre os dias 28 de julho e 01
de agosto (período de recesso).

Atenciosamente,
Direção Acadêmica

