
RESUMO DAS ATIVIDADES – COMISSÕES E COLEGIADOS – PÓS-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. (Reuniões todas as segundas quintas-feiras de cada mês, às 18 horas) 

 

COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

A CPG será constituída pelos Coordenadores de Programas, um docente representante de 

cada área de concentração dos Programas, além da representação discente, correspondente a 

vinte por cento do total de membros docentes da CPG. A área de concentração a que 

pertencer o Coordenador do Programa será representada pelo mesmo. (Reuniões toda 

segunda terça-feira do mês).  

 

COMISSÃO DE PESQUISA 

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

discente da pós-graduação. (Reuniões mensais)  

 

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA CIÊNCIAS ODONTOLÓGICAS APLICADAS 

A  CCP terá como membros titulares um representante de cada área de Concentração, 

nominalmente credenciadas junto ao Programa como orientadores plenos, sendo um destes o 

Coordenador e um o suplente do Coordenador, e 1 (um) representante discente da pós-

graduação. (Reuniões toda segunda terça-feira do mês) 

 

COMISSÃO COORDENADORA DO PROGRAMA DE FONOAUDIOLOGIA 

A CCP terá como membros titulares 4 (quatro) orientadores plenos credenciados no Programa 

representando as quatro Linhas de Pesquisa, sendo um destes o Coordenador e um o suplente 

do Coordenador, e 1 (um) representante discente da pós-graduação. (Reuniões na última de 

cada mês) 

 

COMISSÃO DE BOLSAS 

A Comissão de Bolsas CAPES será constituída de três membros no mínimo, composta pelo 

Coordenador e representação paritária de docentes e discentes. (Reuniões esporádicas) 

 

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). 


