DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS
GUARULHOS 05/11/2015
1) Aprovação das Atas das reuniões da Congregação de 28/05/2015; 11/06/2015;
06/08/2015; 27/08/2015 e 03/09/2015 – as atas foram aprovadas.
2) Composição da Câmara Técnica de Licenciatura e Formação de Professores – foi
aprovado que a Câmara de Graduação apresentará na próxima reunião (ordinária de
dezembro) um Plano de Trabalho, com cronograma, para a constituição da Câmara
Técnica de Licenciaturas e Formação de Professores, prevendo a realização de um
amplo debate no campus sobre o tema, por meio de fórum específico.
3) Implantação da 3ª fase da flexibilização da jornada de trabalho dos TAEs - 30
horas – foram aprovadas a implantação nos seguintes setores: Divisão de Serviços
Gerais/ Divisão de Infraestrutura; Divisão de Recursos Humanos; Divisão de
Contratos/ Divisão de Controladoria; Almoxarifado/ Patrimônio / Divisão de Gestão
de Materiais. Os questionamentos apresentados sobre o processo de implantação e
sobre a avaliação dos resultados deverão ser encaminhados por escrito pelos
membros para que possam ser dirigidos à Comissão de 30 horas, Pro Pessoas e
Reitoria.
4) Cessão de faixa de terreno da unidade Pimentas (fundo do terreno) para a
construção de calçada de pedestre e rua de ligação entre a Rua Noraldino dos
Santos e Estrada do Caminho Velho – a cessão foi aprovada.
5) Plano de Ação diante dos indicadores acadêmicos da graduação, apresentados
na reunião ordinária de junho/2015 – foi aprovada a realização de um evento no
campus para apresentação dos cursos de graduação da EFLCH para estudantes do
ensino médio, a ser realizado ainda este ano, assim como a realização de um debate,
organizado pela Câmara de Graduação, sobre o perfil do ingressante e a notas de
corte exigidas nas provas (áreas de conhecimento) do ENEM pelo Sistema de Seleção
Unificado (SISU).
6) Ratificação da alocação dos espaços de pesquisa e de projetos departamentais e
da alocação das salas de professores – a alocação foi ratificada e foi concluída a
definição dos espaços na unidade no Pimentas.

7) Abertura de concurso público para Educação: Área de Educação Infantil; Subárea:
Política Pública e Gestão da Educação Infantil; Organização do Trabalho Pedagógico
na Educação Infantil e Residência Pedagógica na Educação Infantil – a abertura do
concurso foi aprovada.
8) Homologação da eleição para a Chefia e Vice-chefia do Departamento de
Educação – a eleição foi homologada, tendo sido eleitos o Prof. Marcos Cézar de
Freitas (chefe) e a Prof.ª Edna Martins (vice-chefe).
9) Aprovação das alterações no Projeto Político Pedagógico do curso de História –
as alterações foram aprovadas e o Projeto Pedagógico revisto será apreciado na
próxima reunião (dezembro).
10) Destinação do terreno do estacionamento de ônibus para moradia estudantil –
o ponto foi retirado da pauta, a pedido da representação discente, para que o
assunto fosse debatido novamente pela Comissão Local de Moradia.

Atenciosamente,
Direção Acadêmica

