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Deliberações da reunião da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, de 02 de outubro de 2014: 

 
1) Aprovada, com as ressalvas enviadas pelo membro Wellington das Virgens, a Ata da Reunião 

Ordinária da Congregação do mês de Setembro de 2014. 
 

2) A indicação dos membros discentes, docentes e técnicos representantes da Congregação no I 
Congresso da Unifesp foi delegada à Assembleia Comunitária, a ser organizada pelos 
respectivos segmentos. 

 
3) Será agendada reunião entre a Ouvidoria da Unifesp e representantes da Congregação para 

discussão de propostas de reformulação da Ouvidoria para implantação no Campus e também para 
ser encaminhada para apreciação do Consu. Nas discussões, foi definido que os pedidos 
encaminhados à Ouvidoria serão feitos exclusivamente pela Internet 
<http://www.unifesp.br/reitoria/ouvidoria/contato.php>. 
 

4) O pedido de esclarecimentos feito pelo Depto. de Letras sobre a regulamentação da Licença 
Capacitação Docente será subscrito pela Congregação. A chefia do depto. elaborará um texto 
explicativo para orientar o pedido de esclarecimentos que será encaminhado para a Pró-reitoria de 
Gestão com Pessoas. 
 

5) Foram apresentadas as informações sobre o Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2016-
2020 pelo Pró-reitor de Planejamento, Prof. Dr. Esper Cavalheiro. Os membros da Congregação 
solicitaram uma reunião com a Reitoria para uma avaliação do PDI vigente (2011-2015) e para 
que seja elaborado um diagnóstico sobre a situação atual do campus. 
 

6) Os cursos de graduação em Ciências Sociais, Filosofia, História e Letras estão discutindo as 
adequações curriculares em resposta às questões apontadas pela Prograd. Por meio da 
coordenação da Câmara de Graduação, as respostas serão enviadas nos prazos estipulados no 
memo. Prograd nº. 268/2014, enviado como anexo da convocação desta reunião. 

 
7) Para a Comissão de Avaliação de Estágio Probatório (Docente), foram indicados como 

membros titulares os professores Luis Filipe Silvério (História); Márcia Romero (Educação); Jacira 
Freitas (Filosofia) e Iara Farias(Letras). O Prof. Janderson Lemos (Letras) será suplente. 

 
8) Para o Conselho Pró-tempore de Gestão com Pessoas, foram indicadas as professoras Wilma 

Peres Costa (História) e Ligia Fonseca (letras), como membros docentes titulares. 
 

9) Aprovado o edital de contratação de empresa para elaboração do Plano de Desenvolvimento de 
Infraestrutura – PDInfra e a realização do Fórum proposto pela Comissão de Acompanhamento do 
PDInfra. 

 
10) As propostas da Comissão de Orçamento Institucional não foram discutidas. Foi reforçada a 

diretriz orçamentária, aprovada na reunião de Julho/2014, de que despesas extraordinárias (aluguel 
e transporte) não onerem os recursos destinados à manutenção do campus. 

 
Os informes (Direção, Departamentos, Câmaras Técnicas e Representações dos Docentes, Tec. Adm. 

em Educação e Discentes) deverão ser encaminhados, por escrito, para a Direção acadêmica para 
comporem a Ata desta reunião. 

 
Atenciosamente, 

Direção Acadêmica 

http://www.unifesp.br/reitoria/ouvidoria/contato.php

