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

Deliberações da reunião da Congregação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas da Universidade Federal de São Paulo, Campus Guarulhos, de 06 de
novembro de 2014:
1) Aprovada a Ata da Reunião Ordinária da Congregação do mês de Outubro de 2014, com as
ressalvas enviadas pela Prof.ª Izilda Johanson.
2) Foi homologada a eleição da Prof.ª Liana de Paula como Chefe e do Prof. Bruno Konder
Comparato como Vice-chefe do Departamento de Ciências Sociais.
3) Foi aprovada a composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA): 6 docentes (sendo 1 de
cada Departamento), 6 técnicos-administrativos, 6 discentes (sendo 4 da Graduação e 2 da PósGraduação), 1 membro da Direção Acadêmica e 1 membro da sociedade civil.
4) Serão enviadas à Comissão do Consu as seguintes propostas de alteração na Minuta da
Resolução que dispõe sobre a promoção para a classe E: a) A Livre-Docência poderá substituir o
Memorial descrito no Inciso I do Art. 6º; b) A participação em bancas de Mestrado e Doutorado
devem fazer parte das Atividades de Ensino na Graduação e Pós-Graduação do mesmo; c) A
participação em bancas de concursos devem fazer parte das Atividades de Gestão do mesmo
anexo; d) O relatório citado no Inciso III do Art. 6º deverá destacar as atividades dos últimos 8
anos, e não dos últimos 15 anos; e) Exclusão da Aula de Erudição do Anexo 1 da Resolução; f)
Definição da pontuação: 25 pontos para Atividades de ensino na graduação e pós-graduação, 25
pontos para Atividades de produção intelectual, 25 pontos para Atividades de Extensão e 25 pontos
para Atividades de gestão.
5) Aprovados, por unanimidade, os convênios com a Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
USP Leste, e a Università Degli Studi Firenze.
6) Aprovados, por unanimidade, os novos Projetos Pedagógicos dos Bacharelados e Licenciaturas
do Curso de Letras.
7) Foi apresentado, pelo Diretor Administrativo, estudo feito para comparar dois modelos de
transporte institucional: modelo de frota própria e modelo de terceirização da frota, com a
conclusão de que o segundo modelo é mais eficiente. A mudança de modelo foi aprovada, com o
encaminhamento de que a Diretoria Administrativa fará a transição entre os dois modelos, com
autorização para alienação dos veículos.

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

