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DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CONGREGAÇÃO DO CAMPUS DE 12/05/2016
I – Aprovadas as Atas das reuniões da Congregação de 10/12/2015 e de
29/02/2016.
II – Homologado o novo Calendário Acadêmico de 2016, aprovado pela
Câmara de Graduação.
III – Aprovado no novo Regimento da Câmara Técnica de Graduação.
IV – Aprovada a realização de eleições para as vagas remanescentes de
representação discente e de técnicos-administrativos nas Câmaras, Conselhos
de Departamentos e de Cursos.
V – Aprovada a abertura de processo seletivo simplificado para contratação
de docente para a vaga de Política e Org. da Educação Básica e Res.
Pedagógica do Depto. de Educação.
VI– Aprovados os novos Projetos Pedagógicos de Cursos de Ciências Sociais
(Bacharelado e de Licenciatura) com base nas recomendações da Prograd.
VII – Homologado o resultado da eleição para a Chefia do Depto. de História
da Arte (Chefe: Prof.ª Dra. Anna Hoffmann e Vice-chefe: Prof.ª Dra. Marina
Soler).
VIII – Aprovada a continuidade dos trabalhos de atualização/revisão do
Projeto Pedagógico do campus e a importância de envolvimento da
comunidade acadêmica nesse processo de debates, que será organizado da
seguinte forma: 1) manutenção do Grupo de Trabalho que organizou o III
Colóquio de Humanidades de 2015; 2) realização de encontros abertos no
campus para debater os cinco temas convergentes identificados no III
Colóquio de Humanidades: a) Percursos formativos; b) Ações de iniciação à
vida acadêmica; c) Resgate da ideia de campus de humanidades, por meio da
interdisciplinaridade; d) Fortalecimento dos grupos de pesquisa, como células
da produção do conhecimento e de articulação entre a graduação e a pósgraduação; e) Ações Institucionais de Extensão e preparação para
incorporação dos 10% de créditos por meio da extensão; 3) produção de
síntese, resultante dos debates temáticos; 4) realização do IV Colóquio de
Humanidades.
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IX – Os Deptos devem encaminhar para a Direção Acadêmica os nomes de
dois representantes docentes para a Comissão de Análise de Irregularidades
Funcionais (CAIF/Pro-pessoas).
X – Os técnicos administrativos devem encaminhar para a Direção
Acadêmica a indicação de um técnico administrativo para compor a Comissão
Local de Avaliação do Estágio Probatório (Pro-pessoas).
XI – Aprovada a solicitação à Reitoria de mais dois docentes para Libras
(Área de Estudos da Linguagem/Letras) para atender a demanda dos
estudantes do campus nessa área (de estudos e de pesquisa).
XII – Aprovada a solicitação de todos os Deptos/setores do campus
divulguem os dados atualizados (Projetos, atas etc) no sítio da Internet do
campus.
XIII – Homologadas as eleições para coordenador do curso de Licenciatura
em Ciências Sociais (coordenador: José Carlos Gomes; vice-coordenador:
Diego Ambrosini).
Ao final, foi subscrita uma moção de descontentamento em relação às críticas
infundadas do sr. Governador de São Paulo sobre a atuação da Fapesp no
financiamento à pesquisa e ao valor dos trabalhos do campo da Sociologia.
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