DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS
GUARULHOS 10/12/2015
1) Aprovada a mudança das instalações da EFLCH da unidade provisória para o
prédio novo dos Pimentas para o início das aulas do 1. semestre/2016. Deverão ser
observadas as condições de segurança no local, com orientações para a
movimentação de pessoal para que as atividades acadêmicas ocorram com
tranquilidade; melhoria do acesso por transporte coletivo; reforço dos contratos de
limpeza e segurança.
Foi aprovada o Plano de Ocupação Transitório (opção 2) para a 1ª etapa de
implantação.
Aprovado o envio de Moção à Reitoria sobre priorização de recursos para aquisição
de um dos terrenos adjacentes ao campus, visando a consolidação do campus.
Aprovado que o GT Mudança será reforçado com novos membros e apresentará um
cronograma de atividades de preparação e de acompanhamento da mudança.
Houve os seguintes informes da Direção Acadêmica: a) a construtora do novo prédio
(JWA) solicitou adiamento de 90 dias para a entrega definitiva do prédio, com laudos
técnicos e testes; b) o novo prédio será entregue provisoriamente pela construtora
em 15/01/2016 e em definitivo em 01/03/2016; c) o Pregão para a Reforma do
Prédio Arco foi exitoso e em breve haverá o anúncio da empresa vencedora; d) há a
previsão de mudança das instalações no período de 15 a 29/02/2016; e) a
Congregação do campus será convocada no período do recesso escolar, se
necessário.
2) Aprovados os novos PPC dos Cursos de História (Bacharelado e Licenciatura).
3) Aprovado o Plano de Trabalho da Câmara de Graduação para: a) as ações visando
a instalação da Câmara Tec.de Licenciatura e Formação de Professores: ciclo de
debates no campus sobre os estágios curriculares; consulta aos NDE de cada curso,
docentes e estudantes vinculados às Licenciaturas para elaboração de uma proposta
inicial do campus, em consonância com a Prograd, a ser apresentada à Congregação
do campus ao final do 1. semestre de 2016; b) divulgação dos cursos da EFLCH aos
estudantes do ensino médio de Guarulhos: produção de material informativo sobre
os cursos da EFLCH; dia de eventos no campus (no 1. e no 2. semestre) com

apresentação de cada curso e as perspectivas profissionais; divulgação de pesquisas
de IC com convite para os estudantes do ensino médio e divulgação direta dos
estudantes; Aulas Magnas com convidados de destaque das Ciências Humanas; c)
promover debate no campus sobre o perfil do estudante de Ciências Humanas e a
nota de corte do SISU;
4) Homologada a indicação do novo coordenador da Câmara de Pós-Graduação e
Pesquisa – Prof. Markus Volker Lasch.
5) Aprovada a indicação de um docente suplente para o representante do campus
na Comissão de Avaliação para Prof. Associado da CPPD.
6) Aprovada a solicitação à reitoria para que agilize a abertura das eleições para
preenchimento das vagas remanescentes de Servidores Técnico-Administrativos e
de Estudantes na Congregação da EFLCH.
Atenciosamente,
Direção Acadêmica

