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Deliberações da reunião extraordinária da Congregação de 20/04/2016 

 

A reunião contou com a presença da Sra. Pró-Reitora de Administração, Prof.ª Isabel 

Cunha, Pró-Reitora adjunta de Assuntos Estudantis, Prof.ª Conceição Ohara, os fiscais da obra 

no Pimentas, Tania Mara Francisco e eng. Carlos Meireles, equipe de engenharia da reitoria e a 

Mgf Reitora, Prof.ª Soraya Smaili. 

Informes: 

 
1) A Direção Acadêmica informou sobre o histórico da situação do campus desde a saída 

para a unidade provisória, as razões para início das aulas no Pimentas, as decisões que foram 

tomadas com base nas informações obtidas, as ações com a Prefeitura de Guarulhos e o 

entorno do campus como preparatórias à mudança e a reunião realizada com os tec. adm. 

para a retomada da mudança nos dias 19 e 20/04 e a preparação para o início das aulas. 

2) Os fiscais da obra anunciaram o resultado da segunda vistoria do Corpo de Bombeiros 

que foi realizada nesta data na obra, sendo constatado que os apontamentos relatados na 

vistoria anterior foram resolvidos e que o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros) 

será emitido hoje – o que representa garantia de segurança para uso do prédio e que os 

documentos decorrentes (Licença de Funcionamento e/ou Habite-se podem ser 

encaminhados pelo campus). Informaram sobre as pendências que existem ainda no prédio e 

que deverão ser sanadas pela construtora em 90 dias (a contar do recebimento provisório do 

prédio, ocorrido em 08/04). Tais informações constam em um relatório dos fiscais da obra 

que ficará disponível na Direção Acadêmica para consulta. 

3) Os estudantes fizeram uso da Tribuna Livre, solicitaram Audiência Pública na próxima 2ª 

feira – 25/04 às 18h00, participação na elaboração do novo calendário acadêmico e 

agilização das eleições dos representantes discentes nos órgãos colegiados. 

  

Pauta: Início das aulas no novo prédio acadêmico. 

Após debates acerca das condições do prédio e da data para início das aulas foi deliberado 

que: 

-sobre o início das aulas: as aulas serão iniciadas em 27/04/2016 – 4ª feira – e os dias 

25 e 26/04 (2ª e 3ª feira) serão de eventos com os estudantes (Audiência Pública – na 2ª 

feira, eventos gerais e dos cursos – que serão informados posteriormente a todos). O uso do 

prédio novo ficará disponível a partir de 27/04 devido à necessidade de arrumação dos 

setores que estão finalizando a mudança. 

- sobre o novo calendário acadêmico: a Câmara de Graduação organizará um 

cronograma de atividades que envolva as deliberações dos cursos e da própria Câmara 
de Graduação, considerando as propostas dos estudantes (que encaminharão sugestões pelo 

NAE). Uma proposta final de novo calendário acadêmico da Câmara de Graduação será 

apresentada e submetida, posteriormente, ao Conselho de Graduação, para aprovação. Foi 

solicitado agilidade nesse processo, de modo que todos possam se organizar nesse novo 

cenário. 
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