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Deliberações da reunião da Congregação de 29/02/2016
A reunião teve a presença da Sra. Pró-Reitora de Administração, Prof.ª Isabel
Cunha e dos fiscais da obra no Pimentas, Sra. Tania Mara Francisco e Eng.
Carlos Meireles.
Informes:
. sobre o prédio novo no Pimentas e os serviços necessários para entrega do
prédio:
- está mantido o cronograma de mudança com transporte dos materiais e
manutenção dos postos de trabalho (que serão transportados no final - nos
dias 17 e 18/03);
- há a necessidade de ligação definitiva da luz elétrica e início dos testes de
equipamentos elétricos;
- o serviço de Internet no novo prédio será feito com contrato emergencial
enquanto se aguarda a ligação definitiva do link da Rede Nacional de
Pesquisa (RNP);
- haverá a entrega provisória da obra em tempo de início das aulas em
21/03/2016 – com condições de segurança e de funcionamento do prédio;
- a empresa JWA dará reposta sobre o Termo Aditivo referente à reforma do
antigo prédio administrativo;
- a empresa Incorplan já iniciou os trabalhos de reforma do Prédio Arco;
- após levantamento da demanda no campus, a Secretaria Mun. de Educação,
por meio do Acordo de Coop. Técnica, assegurou vagas para filhos de
estudantes em unidades de educação infantil próxima ao campus e as crianças
já estão frequentando as atividades na EPG Elis Regina;
- no aguardo de resposta de proposta feita à EMTU para a existência de linhas
de ônibus intermunicipais expressas;
- a Pref. Mun. de Guarulhos está finalizando obras de melhorias urbanas no
entorno do campus (ampliação das calçadas e iluminação pública);
- Cantina e Reprografia funcionarão no mesmo local onde funcionavam no
Pimentas (parte dianteira do Teatro).
. sobre a unidade provisória:
- a forte chuva da semana passada destelhou parte da cobertura do prédio,
com infiltração de água no 4º andar. Também houve transbordamento de
esgoto no andar térreo e na Biblioteca. As providências foram tomadas e não
houve grandes prejuízos.
- a entrega do prédio da unidade provisória ocorrerá no fim do mês de
março/2016.
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Pauta:
I – Aprovadas, com 4 abstenções, as atas das reuniões da Congregação de
17/09/2015; 01/10/2015 e 05/11/2015, com observações pontuais.
II – Aprovado, por unanimidade, o novo calendário acadêmico do ano letivo
de 2016 com 94 dias letivos no 1. Semestre e 104 dias letivos no 2º semestre
– totalizando 200 dias letivos – a ser encaminhado para o Conselho de
Graduação.
III – Aprovados, com uma abstenção, os ajustes propostos pela Direção
Acadêmica para ocupação transitória no novo prédio acadêmico no Pimentas
(subsolo), visando facilitar o prazo para entrega do prédio, a saber: RH e
Divisão de Materiais serão transferidos para o 2º andar da Biblioteca;
Secretaria de Alunos (prevista para o 2º andar da Biblioteca) será transferida
para o Núcleo de Editoração (sala 220 – 2º andar); A copa dos servidores será
transferida para uma sala do Teatro. A Brinquedoteca e os espaços estudantis
coletivos (Atlética, Instituto Jr de Pesquisa e GRAU) também serão alocados
em salas no prédio do teatro. A ocupação do prédio frontal (exadministrativo) não será imediata, pois o espaço será recuperado pela empresa
JWA, logo após a conclusão da obra do prédio principal.
IV – Indicado o Prof. Luis Ferla como representante suplente do campus no
NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica).
Observações:
- Foi solicitado aos representantes da reitoria que agilizassem a liberação das
vagas de estagiários do campus (vagas de substituição).
- O pedido de preenchimento das vagas de representantes de técnicos e
estudantes na Congregação (novas eleições) será reforçado.
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