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Congresso da Unifesp 
 
A reitoria e a comissão organizadora do congresso lembra a toda comunidade 
Unifesp que estamos nos aproximando cada vez mais do evento. O próximo passo 
será a apresentação das propostas. Lembramos que cada grupo de 30 pessoas 
poderá apresentar propostas para os três eixos do congresso, que são: 
 
- Projeto político acadêmico da Unifesp: seu papel sócio-econômico-ambiental. 
- Consolidação da Unifesp: financiamento da universidade pública. 
- Reformas do Estatuto e do Regimento: estruturas de poder e representatividade. 
 
Os textos contendo 8 mil caracteres, letra tamanho 12, espaço 1,5 deverão ser 
apresentados até o dia 30 de agosto na página do congresso - 
www.unifesp.com.br/congressounifesp. Essa é uma estratégia de gestão, que deverá 
incluir e modificar muitos dos nossos processos internos e construir as bases para o 
futuro. Todos podem participar desta mudança.  
 
Início das atividades do Campus definitivo de São José dos Campos 
 
Informamos que no mês de julho e neste início de agosto ocorreram as mudanças 
do ICT para o campus definitivo. O novo prédio, de 20 mil metros quadrados foi 
entregue com todas as certificações e está instalado no Parque Tecnológico. Esta 
edificação, que teve o custo total de 70 milhões, será inaugurada no mês de agosto. 
 
Audiências públicas 
 
Informamos que a segunda rodada de audiências públicas de 2014 continua. A 
última, ocorrida no Campus Guarulhos, já tem a apresentação disponível em 
http://www2.unifesp.br/relatoriogestao/audiencias/campus-guarulhos/view.  
Após uma parada por conta dos recessos, elas serão retomadas com a agenda no 
Campus definitivo de São José dos Campos (Parque Tecnológico), em 21/08. Será 
realizada também a audiência pública do Hospital Universitário (HSP-HU), em 
setembro. 
 
Edital ProCultura, RU e Moradia 
 
A PRAE abriu o edital ProCultura no qual os estudantes poderão inscrever e 
concorrer com suas atividades culturais e esportivas. Mais informações podem ser 
obtidas em http://prae.unifesp.br/.  
Em atendimento às várias solicitações dos estudantes do Campus São Paulo, a 
Reitoria e a PRAE, em conjunto com a direção do campus, conseguiram contratar 
uma empresa para servir as refeições com um padrão de qualidade superior ao 
existente anteriormente.  
Informamos também que todos os RUs da Unifesp estão tendo seus contratos sendo 
revistos em melhores processos licitatórios. 
Outra noticia importante é que, em atendimento a uma antiga reivindicação, a reitoria 
estendeu o subsídio dos RUs para atender aos estudantes de Pós-graduação. 



 
Planos Diretores 
 
Teve início o processo do Plano Diretor do campus Baixada Santista que deverá 
reunir a comunidade local para discutir e planejar o seu futuro. Informamos que o 
Plano Diretor do campus Diadema entrará em sua ultima fase e já produziu 
relatórios, análises de risco, plano de correções, plano de ocupação e construções 
com base no seu PDI. Em breve teremos o Plano Diretor do campus Guarulhos, que 
já possui comissão formada, bem como o de São Paulo que se encontra em fase de 
contratação. 
 

 
 

 


