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Deliberações da reunião da Congregação de 08/04/2016
A reunião, realizada no Teatro Adamastor Pimentas, às 10h30, contou com a presença
da Pró-reitora de Administração, Prof.ª Dra. Isabel Cunha e os fiscais da obra do
Pimentas, Adm. Tania Mara Francisco e Eng. Carlos Meireles, aprovou:
- que as atas das reuniões da Congregação de 10/12/2015 e 29/02/2016 sejam
aprovadas na próxima reunião da Congregação com as ressalvas feitas hoje.
- a manutenção da decisão da reunião anterior da Congregação de que - após a entrega
provisória do prédio novo, com os documentos legais (AVCB e Habite-se) e uma lista
feita pelos fiscais da obra das condições do prédio para uso das pendências - a
Congregação será convocada para deliberar sobre a data de início das aulas. A entrega
provisória do prédio foi feita hoje (08/04), as vistorias estão previstas para a próxima
semana e os fiscais da obra continuarão atuando junto à empresa para que o prédio
seja entregue o mais breve possível. A data de 18/04 continua sendo a estimativa dos
fiscais para a liberação dos espaços para uso, com as documentações necessárias.
- os resultados do Ingresso SISU (2016) serão detalhados na próxima reunião, para
que sejam considerados no planejamento das ações da Câmara de Graduação do
campus.
- que a Comissão de Orçamento do campus realize um Plano de Trabalho,
especialmente direcionado a despesas de capital (ex.: equipamentos, livros, mobiliário
e material permanente em geral). Foi solicitado que os Deptos informem os
representantes nessa Comissão para que esse processo seja agilizado.
- a Manifestação da Congregação em Defesa da Democracia, elaborada pelos docentes
do campus (que consta no sítio do campus na Internet).
- os Acordos de cotutela entre a Unifesp e a Universidade de Valência e entre a
Unifesp e a Universidade de Paris Sorbonne.
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