
 
DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO DA CONGREGAÇÃO DO CAMPUS GUARULHOS – 05/03/2015 
 
1) Aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de 04/12/2014.  
 
2) Homologada a indicação da servidora Mariana Puridade como nova coordenadora do 
NAE – Guarulhos.  
 
3) Homologadas as aprovações ad referendum da contratação de professores visitantes do 
Departamento de Letras (Programa Idiomas sem Fronteiras).  
 
4) Aprovadas as propostas dos novos cursos de Arqueologia, Arquivologia, Direito e 
Museologia, condicionados às condições de infraestrutura e recursos físicos, humanos e 
financeiros adicionais. 
 
5) Aprovado o Kit Guarulhos – Proplan para o PDI 2016-2020, com o compromisso de 
seguir com o debate sobre o detalhamento das necessidades dos setores, após 
levantamento feito pela CEFIAI.  
 
6) O ponto de pauta “sugestões à Minuta de Resolução para promoção para classe D – 
professor associado”, devido ao avançado da hora, será oportunamente encaminhado 
após debate em reunião extraordinária; a Presidência do CONSU será consultada sobre a 
possibilidade de o assunto ser discutido somente na reunião de abril. 
 
7) O ponto de pauta “Indicação dos setores para implantação da jornada flexibilizada – 30 
horas”, também devido ao avançado da hora, bem como a dúvidas levantadas pelo 
Departamento de Letras, será debatido em reunião extraordinária da Congregação no mês 
de março, após reunião do representante da Comissão com todos os interessados, para 
esclarecimentos.  
 
8) Encaminhada a Moção de Apoio à Minuta proposta pelo Grupo de Trabalho da 
Resolução sobre Ética em Pesquisa nas Ciências Humanas e Sociais.  
 
9) Informes: 
- Apresentação, pelas coordenadoras dos cursos de Letras e de Filosofia, dos novos PPCs, 
aprovados no Conselho de Graduação. Os cursos de Ciências Sociais e Pedagogia farão 
suas apresentações na próxima reunião da Congregação. 
- Informes da Direção Acadêmica sobre a execução orçamentária 2014 e perspectivas para 
2015, situação do transporte e desafios da gestão universitária. 
- Esclarecimentos, a pedido do Departamento de História, sobre a não utilização de 
recursos a ele destinados em 2014. 
- Informe sobre a situação da Editora da FAP pelo Prof. Edson Teles.  
- Nota de pesar do PPG em História pelo falecimento do ex-mestrando Luís Frederico 
Lopes dos Santos. 
 
 

Atenciosamente,  
Direção Acadêmica 


