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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 trigésimo dia do mês de agosto do

4

ano de 2016, no período das 17:00 às 19h00, 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 Prazo para programação de férias 2017 junto ao RH. 2º Apresentação das novas

8

representantes discentes. 1) Aprovação de ata: As atas estão sendo confeccionadas pelas

9

outras secretárias de apoio ao docente, pois a secretária do Departamento, Andreia Pereira, foi

10

colocada à disposição. Portanto, as atas estão em atraso. 2) Afastamento do prof. Marcelo C.

11

Ferreira: foi aprovado por unanimidade o afastamento do prof. Marcelo Costa Ferreira, no

12

período de março de 2017 a fevereiro/2018. 3) Concurso de Sociologia da Educação: a Direção

13

Acadêmica realizou uma reunião de emergência com as chefias de Departamento do Campus

14

para discutir seis vagas disponíveis para a contratação dentro do prazo dado pelo governo

15

federal. Os concursos que não estiverem publicados em edital até dia 31/08/16 não poderão ser

16

contratados para o ano de 2017, e essas vagas não ocupadas provavelmente retornarão ao

17

MEC. Será discutido na reunião da Congregação na quinta feira quais departamentos serão

18

comtemplados, mas foi indicado que uma das vagas irá para o Departamento de Ciências

19

Sociais, na condição de que ofereça Sociologia da Educação para as demais licenciaturas do

20

Campus. As demais vagas foram indicadas para o Departamento de Letras (quatro vagas), para

21

oferecer francês e inglês instrumental; e para o Departamento de Educação (uma vaga), para

22

oferecer uma UC relacionada a desigualdades, raça e gênero. 4) Estágio Probatório: o estágio

23

probatório da prof.ª Débora Cristina Goulart será avaliado na reunião ordinária de outubro, e os

24

estágios dos profs. Rogério Schlegel e Uirá Felipe Garcia serão avaliados somente em novembro.
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5) Regimento interno: a atualização do regimento interno será pautada na próxima reunião.
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Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em Administração em Educação, Sandra Moitinho,
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lavrei a presente ata.
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