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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 2 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  No décimo dia do mês de novembro do 3 

ano de 2016, no período das 14:00 às 17h00, reuniram-se no Campus Guarulhos os 4 

representantes do Conselho do Departamento que subscrevem a presente ata. Ausências 5 

justificadas: Gabriela Nunes Ferreira, Marcelo C. Ferreira, Rogério Schlegel e Marcos Pereira 6 

Rufino. A reunião foi presidida pela Chefe de Departamento, Profa.  Liana de Paula, e teve início 7 

com os seguintes informes: Concurso de Sociologia da Educação: as inscrições para o concurso 8 

foram suspensas devido à ocupação do Campus pelos alunos, conforme solicitação da Sra. 9 

Eliane Lino, chefe do departamento de Recursos Humanos. Foi reiterada a importância de 10 

divulgação do concurso, enquanto se aguarda um novo posicionamento sobre as inscrições.  11 

Mudança do nome da EFLCH: a Congregação havia decidido fazer dois debates e uma consulta à 12 

comunidade, juntamente com a eleição para a Direção Acadêmica do Campus. Contudo, com a 13 

ocupação do Campus pelos alunos, resta saber se essa decisão será mantida. A discussão sobre 14 

a mudança do nome poderá ser feita na próxima reunião do Conselho, que antecederá a 15 

discussão na Congregação. Pauta: 1) Aprovação de ata: Foi aprovada por unanimidade a ata da 16 

reunião ordinária de outubro, sem observações. 2) Avaliação do Estágio Probatório: Foi 17 

reiterada a necessidade de celeridade no encaminhamento dos processos de avaliação de 18 

estágio probatório. O processo do prof. Uirá Felipe Garcia foi apreciado pelo Conselho, 19 

juntamente com o parecer da comissão de avaliação do Departamento, representada pelo prof. 20 

Henrique Zoqui Martins Parra (Ciências Sociais e Educação). O parecer, que indica a aprovação, 21 

e o estágio probatório foram aprovados por unanimidade. 3) Grade de distribuição de aulas: A 22 

atribuição das aulas 1º/2017 foi enviada a todos por e-mail e apresentada na reunião pelo prof. 23 

Diego Ambrosini, coordenador do bacharelado. A grade foi aprovada, ficando a observação de 24 

que Chefia e Coordenação se reunirão com a área de ciências sociais e educação e poderão 25 

apresentar ajustes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em 26 

administração em educação, Sandra Moitinho, lavrei a presente ata.   27 
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