
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS – 02/04/2015 
 
1) Aprovada a ata da reunião ordinária de 05/03/2015.  
 
2) Minuta de Resolução para promoção para classe D – Professor Associado: definida a pontuação, com 30 pontos 
para Atividades de ensino na graduação e pós-graduação, 30 pontos para Atividades de produção intelectual, 20 
pontos para Atividades de Extensão e 20 pontos para Atividades de gestão. Esta pontuação será apresentada ao 
Consu, junto com outras sugestões enviadas após debate da reunião do mês de Março.  

3) Indicados os seguintes setores para implantação da jornada flexibilizada – 30 horas: Divisão de Tecnologia da 
Informação/Setor de Eventos e Audiovisual; Núcleo de Apoio ao Estudante; Biblioteca EFLCH; Secretaria de 
Departamentos (Ciências Sociais, Educação, História, Filosofia e Letras).  
 
4) Aprovada a configuração do espaço físico na unidade Pimentas, abrangendo o novo lay-out das instalações dos 
edifícios existentes (Prédio do Arco, ex-Administrativo e Anexo) e os ajustes técnicos na obra do Prédio Novo, 
conforme apresentação do Arq. Pedro Rossetto. Os critérios da ocupação dos espaços destinados à Pesquisa 
serão definidos em sessão extraordinária da Congregação, de pauta única, no mês de maio/2015. 
 
5) Homologadas as novas coordenações de curso: Prof.ª Rosario Silvana Genta Lugli – coordenadora e Prof.ª 
Claudia Lemos Vovio – vice-coordenadora (Programa de Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na 
Adolescência); Prof. Diego Rafael Ambrosini – coordenador e Prof. José Carlos Gomes da Silva – vice-coordenador 
(Graduação em Ciências Sociais).  
 
6) O ponto de pauta “Aprovação das Diretrizes Gerais para elaboração dos Regimentos das Câmaras de 
Graduação da Unifesp”, devido ao avançado da hora, será debatido em uma próxima oportunidade.  
 
7) Aprovada a abertura de concurso docente para os Departamentos de Educação e de Letras.  
 
8) Indicado o Prof. Henrique Parra como representante para o conselho Administrativo do Núcleo de Inovação 
Tecnológica – NIT.  
 
9) O ponto de pauta “Proposta de Alteração do parágrafo 2º do Artigo 19 do Regimento Interno da EFLCH” não foi 
discutido. Foi dado informe de que haverá uma comissão para discutir o Regimento em sua totalidade, cuja 
composição será realizada junto com a renovação de todas as comissões do campus, cujas vagas serão 
especificadas por segmento, em edital a ser publicado no mês de abril. 
 
10) Informes: 
- Assinatura do Acordo de Cooperação entre a Unifesp e a Prefeitura Municipal de Guarulhos, fortalecendo a 
relação entre a universidade e o município. 
- Segurança no campus Pimentas: houve melhoria no quadro apresentado na última reunião, a partir das ações 
com instâncias municipal e estadual e lideranças do bairro. A pedido da Direção, a Reitoria solicitou reunião com 
o MEC para tratar especificamente das ações necessárias para a consolidação do campus no bairro dos Pimentas.  
- Os docentes podem, a partir de agora, enviar e-mail diretamente aos estudantes que cursam suas unidades 
curriculares via pasta verde, o que constitui um importante avanço tecnológico. 
- Nota de pesar pelo falecimento do estudante Tiago José Aparecido Cerqueira (Filosofia) – destaque para as 
ações do NAE, como o lançamento do material informativo sobre "Perdas & Luto", ação desenvolvida para 
oferecer suporte aos estudantes.  
- O caso de agressão física ocorrido no campus no mês de março está sendo tratado pela PRAE. 
- Greve estudantil: foi apresentada, pela Reitoria e Direção Acadêmica, resposta à pauta dos estudantes – 
estamos aguardando a resposta do Movimento Estudantil. Em 06/04, haverá audiência pública com a presença da 
Magnífica Reitoria, Prof.ª Soraya Smaili.  
 

Atenciosamente,  
Direção Acadêmica 


