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Deliberações da Reunião Ordinária da Congregação de 01/10/2015
1) Alocação dos espaços acadêmicos ainda não indicados na unidade Pimentas (critérios e
prioridades):
 ratificadas as ocupações dos espaços comuns, interdepartamentais e de
cumprimento de exigências do MEC para funcionamento dos cursos de
graduação e pós-graduação, aprovados na reunião anterior;
 aprovado o lay out apresentado sobre o Bloco de Gestão
 aprovada uma sala para ações de extensão no andar superior do antigo prédio
administrativo, a ser gerido pela Câmara de Extensão;
 aprovado critério de rateio para 15 salas localizadas nos Prédio Novo e Arco e
3 salas do antigo prédio administrativo, destinadas para espaços de pesquisa
e/ou projetos departamentais, sendo que a definição das salas será objeto de
reunião com o arquiteto do campus e os departamentos, com ratificação na
próxima Congregação.
 aprovada que a destinação dos espaços será avaliada após dois anos de seu
efetivo uso (2016-2018), cabendo à Congregação estabelecer uma dinâmica de
avaliação da alocação desses espaços.
2) Aprovada a manifestação de interesse na cessão das edificações, acervo e demais
instalações para instalação do Museu de Arqueologia, no município de Carapicuíba, a fim
de que o Depto. de História possa buscar por parcerias e/ou pactuação específica para esta
finalidade. Todos os procedimentos futuros deverão ser aprovados pela Congregação.
3) Aprovada a homologação da renovação do convênio com o Museu de Arte Moderna –
MAM.
5) Aprovado o Curso de Especialização em Ensino de Filosofia no Ensino Médio
(Modalidade EAD), que será oferecido pela Universidade Aberta do Brasil – UAB.
6) Aprovada a proposta de debates sobre a Atualização do Projeto Político-Pedagógico da
EFLCH apresentada pelo Grupo de Trabalho com essa finalidade (1ª e 2ª fase) – visando
envolver os diferentes segmentos, com atividades a serem realizadas no mês de novembro
de 2015, com suspensão das aulas em dois dias, que serão oportunamente divulgados, para
a realização dos debates. Na reunião da Congregação do mês de dezembro, será feita uma
avaliação desse processo com deliberação sobre as etapas seguintes (para 2016).
7) Aprovada a lista de pontos para abertura de concurso de Livre-docente do Professor
Doutor Fernando Dias Andrade (Depto. de Filosofia).
8) Aprovada a abertura de concurso público para Letras, Área de Estudos Literários,
Subárea: Teoria Literária.
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