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

3

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. No sexto dia do mês de dezembro do

4

ano de 2016, no período das 14:00 às 18h00, reuniram-se no Campus Guarulhos os

5

representantes do Conselho do Departamento que subscrevem a presente ata. A reunião foi

6

presidida pela Chefe de Departamento, Profa. Liana de Paula, e teve início com os seguintes

7

informes: 1º informe: Eleição para Direção Acadêmica do Campus Guarulhos. 2º informe:

8

Seminário Violência de Estado, que ocorrerá em São Paulo e contará com a presença de

9

diversos professores de outros campi. 1) Aprovação de atas: Foram aprovadas por unanimidade

10

as atas das reuniões ordinárias dos meses de abril, agosto e novembro, sem observações. 2)

11

Atividades da Graduação: A profa. Liana fez um relato da situação do Campus, com as

12

negociações para a desocupação e a retomada das atividades. Da negociação entre os membros

13

da ocupação e a comissão composta por representantes da Direção Acadêmica e Reitoria,

14

circularam três documentos: 1) Carta do movimento de ocupação; 2) Proposta inicial da

15

comissão de negociação; e 3) Carta de negociação com a regulamentação. Dados os

16

questionamentos em relação a esses documentos, a Direção do Campus e a Reitoria fizeram

17

uma carta direcionada aos professores, que foi lida para o Conselho. Sobre o calendário letivo

18

de 2016, a Congregação decidiu mantê-lo, encerrando as atividades letivas em 02 de janeiro de

19

2017. Foi levantada a possibilidade de atividades letivas aos sábados, porém as profas. Tatiana

20

Landini e Débora Goulart trouxeram as dificuldades já enfrentadas em cursos de extensão, por

21

não haver profissionais dos setores de tecnologia, segurança e limpeza no Campus aos sábados.

22

Foi sugerido pelo prof. Javier Amadeo que haveria a necessidade de conversar com os alunos

23

sobre os acontecimentos e a retomada do ano letivo. Feitas algumas considerações sobre os

24

documentos e a ocupação, foram colocadas em votação duas propostas: 1) Confecção de carta

25

sobre autonomia do professor: a proposta foi refutada, com 21 votos contrários, 02 votos

26

favoráveis e 02 abstenções. 2) Reunião de esclarecimentos com os alunos: a proposta foi aceita,

27

com 16 votos favoráveis, 03 votos contrários e 05 abstenções. Após a votação, foi feita uma

28

nova deliberação sobre como seria a reunião com os alunos e ficou decidido pelo Conselho a

29

organização e implantação de um projeto de recepção e orientação dos calouros. Sobre a

30

finalização e entrega dos TCC, permanecerá o mesmo calendário (lançamento de notas na Pasta

31

Verde de 23 a 30 de dezembro). 3) Estágio Probatório prof. Rogério Schlegel: Foi apreciada a
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32

documentação do processo de estágio probatório do prof. Rogério Schlegel, juntamente com o

33

parecer favorável à aprovação do estágio, feito pela Comissão de Avaliação do Departamento,

34

composta pelos professores Gabriela Nunes Ferreira, Marcos Pereira Rufino e Henrique S. Parra.

35

O Conselho aprovou por unanimidade o estágio probatório do prof. Rogério Schlegel, com

36

destaque para o alto índice de aprovação de alunos e para sua atuação nas atividades

37

acadêmicas. 4) Atribuição da UC de estágio 1ºsemestre 2016: dado o horário, esse ponto

38

deverá ser retomado em reunião extraordinária, marcada para 13 de dezembro. Nada mais

39

havendo a tratar, eu, técnica em Administração em Educação, Sandra Moitinho, lavrei a

40

presente ata.
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