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

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos trinta e um dias do mês de 3 

outubro do ano de 2017, no período das 17:30 até as 19:30horas, reuniram-se no Campus 4 

Guarulhos os representantes do Conselho do Departamento que subscrevem a presente ata. A 5 

reunião foi presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e Silva, sendo 6 

tratados os seguintes pontos de pauta: 1) Aprovação da Ata de setembro/2017 foi aprovada 7 

por unanimidade. 2)  Indicação para o Conselho de Representantes da Adunifesp: - O conselho 8 

se reúne uma vez por semestre. A prof.ª Débora Goulart se dispôs a participar desse conselho, 9 

que busca incrementar a comunicação entre o sindicato e os docentes. 3) Participação dos 10 

alunos no Enade: - O Enade será realizado em 26/11/2017, houve uma reunião com os alunos 11 

informando   a importância da sua participação, pois não colará grau no próximo ano quem não 12 

tiver feito o exame e também devem preencher o formulário no site do Enade. Foi deliberado 13 

que os professores informem os alunos e de preencher o formulário, que é extenso, e se 14 

deixarem de preencher ou não fizerem o exame, isso pode repercutir negativamente na nota do 15 

Curso. 4) Resolução sobre afastamento docente: - Foi apresentada pelo   prof. Carlos Bello a 16 

resolução proposta pela Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD) no processo de 17 

afastamento dos docentes, sobre a qual foram feitas diversas manifestações de insatisfação 18 

acerca do teor do documento. O conjunto dos docentes concordou em propor que a resolução 19 

deva ser modificada, especialmente quanto à eliminação da necessidade de a CPPD analisar o 20 

mérito do pedido de afastamento e quanto à ausência de regramento quanto a outras espécies 21 

de afastamento que não pós-doutorado.  A política para pessoal docente será debatida na 22 

próxima reunião da Congregação de forma mais ampla, para que os critérios fiquem mais claros, 23 

tendo sido convidados representantes da Congregação na CPPD. O chefe do departamento 24 

levará para essa reunião a posição do Conselho, o qual sugere que seja elaborada uma redação 25 

alternativa à resolução proposta pela CPPD. 5)Grade de disciplinas e alocação dos docentes 26 

para o biênio 2018-9: -Foi  apresentada a distribuição  das UCs para o  próximo  semestre de 27 

2018, sendo que os docentes foram confirmando as escalas para as disciplinas de 28 

responsabilidade comum das áreas. Os docentes deveram enviar o plano de ensino das 29 

disciplinas que irão ministrar até o dia 09/12 para os cooperadores de curso consolidarem e 30 
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enviarem à Câmara de Graduação do campus. Foi apresentada uma demanda dos docentes da 31 

área de Ciências Sociais e Educação quanto à isonomia de sua carga horária frente aos demais 32 

docentes, uma vez que eles estariam assumindo uma carga superior àquela estipulada para as 33 

demais áreas. Não houve discordância quanto a esta falta de isonomia, o que resultou na 34 

necessidade de docentes de outras áreas assumirem carga horária em algumas disciplinas da 35 

área de Ciências Sociais e Educação. Isto foi feito, tendo o professor José Lindomar Albuquerque 36 

assumido 4 horas aula da disciplina da área de Ciências Sociais e Educação e as professoras 37 

Andrea Barbosa e Tatiana Landini assumindo cada uma carga semelhante quanto à disciplina 38 

Estágio III. Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em Administração em Educação, Sandra 39 

Moitinho, lavrei a presente ata.   40 
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