
RESUMO DAS ATIVIDADES – COMISSÕES E COLEGIADOS - GRADUAÇÃO 

 

CONGREGAÇÃO 

A Congregação, órgão consultivo e deliberativo superior de cada Unidade, tem a seguinte 

constituição: Diretor, seu Presidente; Vice-Diretor; Presidentes das Comissões de Graduação,  

Pós-Graduação, Pesquisa e CCEx; Chefes dos Departamentos; representação docente e 

servidores e representação discente, equivalente a dez por cento do número de membros 

docentes da Congregação, distribuída proporcionalmente entre estudantes de graduação e pós-

graduação. A Congregação reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês, durante o período 

letivo. (Às segundas quintas-feiras de cada mês, às 18 horas) 

 

CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO – CTA 

O CTA será composto: pelo Diretor, seu presidente; Vice-Diretor; Presidente das Comissões; 

Chefes de Departamento;  um representante discente; um representante dos servidores. 

(Reuniões na primeira quarta-feira de cada mês, às 9 horas). 

 

COMISSÃO GRADUAÇÃO 

A CG será constituída pelo Presidente e por um docente de cada Departamento. Cada curso de 

graduação oferecido na FOB deverá contar, no mínimo, com um representante discente na CG, 

atendendo à equivalência de 20% da representação docente, com mandato de um ano, 

permitida uma recondução. (Reuniões na última segunda-feira de cada mês, às 17h30). 

 

CURSO DE ODONTOLOGIA – CoC-O 

A CoC-O será  composta por um docente de cada Departamento e  representação discente. 

(Reuniões mensais) 

 

COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA – CoC-F 

A CoC-F será composta por um docente de cada área da Fonoaudiologia e um docente 

representante das Disciplinas Básicas e representação discente. (Reuniões mensais). 

 

COMISSÃO COORDENADORA DO CURSO DE MEDICINA – CoC-M 

A CoC-M será composta por docentes indicados pela Portaria GR nº 7343 e 1 representante 

discente do Curso de Medicina eleito por seus pares (titular e suplente). 

 

 

COMISSÃO ASSESSORA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS (CRINT) 

A CRInt será constituída de: um docente de cada Departamento e representação discente da 

graduação e pós-graduação. (Reuniões esporádicas)  

 

COMISSÃO DE BIBLIOTECA 

A Comissão Assessora de Biblioteca será constituída de: um docente de cada Departamento; 

Diretor do Serviço de Biblioteca, que atuará como membro nato; representação discente da 

graduação e pós-graduação. (Reuniões esporádicas) 

 

 



COMISSÃO DE CULTURA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

A CCEx será constituída de:  um membro docente de cada Departamento e  representação 

discente alternada: Membro Titular da Pós-Graduação em anos ímpares (suplente da 

Graduação)  e Titular da Graduação em anos pares (suplente da PG) (Reuniões mensais) 

 

 

CONSELHO GESTOR DO CAMPUS BAURU 

O Conselho Gestor  será composto: pelo Prefeito e Vice-Prefeito, representante docente da FOB, 

servidores do Campus e discentes. Sendo presidido alternadamente pelo dirigente da Faculdade 

de Odontologia de Bauru (FOB) e Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais (HRAC) em 

sistema de rodízio, por um ano. (Reuniões mensais) 

 

COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS 

A CEUA será constituída de: um docente de cada Departamento, servidor responsável pelo 

Biotério, Médico Veterinário e representação discente da graduação e pós-graduação. 

(Reuniões esporádicas) 

 

CONSELHOS DE DEPARTAMENTO 

Órgão deliberativo em assuntos de administração, ensino, pesquisa e extensão universitária. 

(Reuniões mensais). 

 


