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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO CAMPUS DE 01/09/2016
I – Aprovada a Ata da reunião de 04/08/2016
II – Homologada a indicação do Prof. Carlos A. Bello para a vice-direção
acadêmica.
III – Homologada a abertura de Concurso Docente na área de "Sociologia da
Educação", a ser alocada no Departamento de Ciências Sociais, com o
compromisso de oferta de UCFP para todos os cursos do campus, uma vez
por ano, regularmente, nos turnos vespertino e noturno.
IV - Homologada a abertura de Concurso Docente na área de "Desigualdades
de Raça e Gênero e Políticas Públicas", a ser alocada no Departamento de
Educação, com o compromisso de oferta de UCFP para todos os cursos do
campus, uma vez por ano, regularmente, nos turnos vespertino e noturno.
V - Homologada a abertura de Concurso Docente na área de "Língua Inglesa
(instrumental)", a ser alocada no Departamento de Letras, com o
compromisso de oferta de Domínio Conexo Livre para todos os cursos do
campus, todo semestre, regularmente, nos turnos vespertino e noturno.
VI - Homologação da abertura de Concurso Docente na área de "Língua
Francesa (instrumental)", a ser alocada no Departamento de Letras, com o
compromisso de oferta de Domínio Conexo Livre para todos os cursos do
campus, todo semestre, regularmente, nos turnos vespertino e noturno.
VII - Aprovado encaminhamento de retomar deliberações no âmbito da
Congregação sobre espaços no campus, em função do cancelamento da
licitação do PDInfra.
VIII – Aprovada a possibilidade de preenchimento de vagas ociosas, por meio
de transferência externa, por refugiados(as) que tenham iniciado curso
superior no seu país de origem.
IX – Retirada a manifestação de interesse do campus na cessão das
edificações, acervo e demais instalações para instalação do Museu de
Arqueologia, no município de Carapicuíba, com recomendação de que as
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tratativas sejam realizadas pela Reitoria, com a participação dos docentes do
campus que coordenam o projeto.
X – Aprovada a solicitação para que todos os coordenadores de cursos de
graduação e pós-graduação tenham assento nos respectivos Conselhos
Centrais.
XI – Aprovado o convênio com EDvac Serviços Educacionais para realização
de estágios extracurriculares.
XII – Aprovados os ajustes nos PPCs dos cursos de Letras.
XIII - Homologadas as novas coordenações do PPG em Educação e Saúde
(Prof.ª Dra. Claudia Lemos Vóvio, coordenadora, e Prof.ª Dra. Denise de
Micheli, vice-coordenadora) e do PPG em Filosofia (Prof. Dr. Claudemir
Roque Tossatto, ainda sem indicação de vice-coordenador).
XIV – Homologada a destinação de vaga docente para redistribuição, por
solicitação do Departamento de Letras.

Atenciosamente,
Direção Acadêmica
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