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1) Realização de Audiência Pública na EFLCH

Ocorrida em 30/06/2014, foi realizada mais uma Audiência Pública, promovida pela
Reitoria e pela Direção do campus. Foram debatidos com a comunidade acadêmica o
orçamento, o Plano Diretor de Infraestrutura (PDInfra), a consolidação e expansão do
campus e o Termo de Cooperação com a Prefeitura Mun. de Guarulhos. Dentre os
assuntos debatidos, foram destacadas as necessidades de pessoal técnico adm, de
recursos financeiros e de infraestrutura para a consolidação e a expansão do campus
Guarulhos e a viabilização dos equipamentos que constam no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) 2011-2015. Mais informações em:
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4d92e2ff

2) Reunião com o Prefeito Municipal de Guarulhos

Em 24 de junho, na Prefeitura Municipal de Guarulhos, a Reitoria da Unifesp e a Direção
Acadêmica do Campus estiveram em reunião com o Prefeito da cidade, Sebastião
Almeida, para tratar dos temas relacionados à Escola de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (EFLCH), em especial, da renovação do Termo de Cooperação entre a Unifesp e
o município. Leia mais em
http://dgi.unifesp.br/sites/comunicacao/index.php?c=Noticia&m=ler&cod=4d92e101

3) Início das atividades dos Grupos de Trabalho: PDInfra e de Expansão Novos
Cursos
Aprovados na reunião da Congregação de maio de 2014, os dois Grupos de Trabalho
tiveram suas primeiras reuniões em 10/07/2014 e 15/07/2014, respectivamente, com a
finalidade de acompanhar os trabalhos do Plano Diretor de Infraestrutura e, o segundo,
que visa ampliar o debate no campus acerca de novos cursos e da expansão da EFLCH.

4) Visita ao campus São José dos Campus

Em 06/06/2014, as Direções Acadêmica e Administrativa do campus Guarulhos
conheceram o novo prédio do campus São José dos Campos, semelhante ao edifício
acadêmico que está sendo construído, a convite do Prof. Dr. Luiz Leduíno de Salles Neto e
da Profª Cláudia Barbosa Ladeira de Campos, diretores daquele campus. Além da visita,
representamos a EFLCH no debate sobre as Universidades de Classe Mundial, promovido
pela SBPC regional, com a participação do Secretário de Ensino Superior do MEC, Prof.
Paulo Speller.

5) Redução dos custos com consumo de água mineral
Com a implantação das garrafas de 1,5 litro, houve redução do gasto de 20,41% em junho
em relação ao mês anterior. Parabéns aos servidores do setor administrativo envolvidos
nesta ações!

---------------------------------------------Solicitamos que colaborem com a construção do próximo Informativo (mensal),
enviando notícias para informativoguarulhos@unifesp.br, com foto e texto de até 500
caracteres, sobre ações acadêmicas ou administrativas ocorridas no campus
Guarulhos.

