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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 1 

DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Aos quatro de outubro de 2016, no 2 

período das 17h50 às 19h500, reuniram-se no Campus Guarulhos os representantes do Conselho 3 

do Departamento que subscrevem a presente ata. Ausências justificadas: Carlos Alberto Belo, 4 

Débora C. Goulart, Gabriela Nunes Ferreira, Marcelo C. Ferreira, Bruno Konder Comparato, 5 

Rogério Schlegel e Uirá Fellipe Garcia. A reunião foi presidida pela Chefe de Departamento, Profa. 6 

Liana de Paula, e teve início com os seguintes informes: Regimento Interno: o grupo de trabalho 7 

do Regimento Interno deve ter uma versão da minuta de revisão para a próxima reunião. 8 

Concurso de Sociologia da Educação: o concurso foi publicado e deverá ser discutido na próxima 9 

reunião. Está pautada na Congregação a possibilidade de rediscussão das vagas, sendo indicado 10 

pelos presentes a prioridade em se defender que a vaga de sociologia da educação permaneça no 11 

Departamento. Pauta: 1) Aprovação de atas: foram aprovadas por unanimidade as atas das 12 

reuniões ordinárias de maio e de junho, sem observações. 2) Avaliação do Estágio Probatório: foi 13 

reiterada a necessidade de celeridade no encaminhamento dos processos de avaliação de estágio 14 

probatório. O processo da prof.ª Débora Cristina Goulart foi apreciado pelo Conselho, juntamente 15 

com o parecer da comissão de avaliação do Departamento, composta pelos professores Marcos 16 

Pereira Rufino (Antropologia), Gabriela Nunes Ferreira (Ciência Política) e Henrique Zoqui Martins 17 

Parra (Ciências Sociais e Educação). O parecer, que indica a aprovação, e o estágio probatório da 18 

profa. Débora Cristina Goulart foram aprovados por unanimidade. 3) Grade de distribuição de 19 

aulas: com base no esboço do planejamento de dois anos da grade curricular para a atribuição das 20 

aulas (2016/2017), a coordenação da graduação apresentou a grade de distribuição de aulas para 21 

o primeiro semestre de 2017. Foram feitas solicitações de ajustes por parte de alguns dos 22 

presentes e a grade deverá ser aprovada na próxima reunião. 4) Licenciatura do Bacharelado: a 23 

coordenação da graduação fez uma apresentação da versão final dos PPCs da Licenciatura e do 24 

Bacharelado. Nada mais havendo a tratar, eu, Sandra Moitinho, lavrei a presente ata. 25 
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