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

3

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Ao primeiro dia do mês outubro do ano

4

de 2019, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos

5

Alberto Bello e Silva, iniciou às 10h:30min. 1. Aprovação da ata ordinária de 20 de agosto

6

(20/08) - Ata aprovada por unanimidade- 2.

7

professor José Carlos Gomes da Silva. Foi Aprovado por Unanimidade 3. Autorização de

8

realização de atividades esporádicas em geral e o caso do prof. Alexandre Barbosa Pereira.

9

Foi dado o seguinte encaminhamento: - As próximas atividades esporádicas serão autorizadas

10

pela chefia ad referendum, e foi aprovada a solicitação do professor Alexandre pelo Conselho. 4.-

11

Solicitação dos estudantes quanto a Semana de Ciências Sociais. – A Semana de Ciências

12

Sociais inicia se no dia 14 e termina no dia 18 de outubro, com entre aulas estendido das 17 horas

13

ás 20 horas, foi aprovado o seguinte tema: - “ Autoritarismo ontem e hoje- Ciências Sociais em

14

tempos de crise”, os alunos estão montando um sebo para a Semana de Ciências Sociais, e para

15

isso solicita a doação de livros. 5. Afastamentos em geral e o caso da professora Débora

16

Cristina Goulart. - Foi aprovado pelo Conselho o afastamento da professora Débora Cristina

17

Goulart, e também aprovado o afastamento da professora Maria Fernanda L. Fernandes. - 6.

18

Carga horária dos Docentes e atribuição de aulas para o primeiro semestre de 2020. Foi

19

apresentada a grade de horário pela Coordenação com as aulas ofertadas para o segundo

20

semestre, após ampla discussão foram feitos alguns ajustes na carga horária. Destinação de vagas

21

de professores visitantes: - Colocar o tema em discussão com um debate mais amplo nas

22

próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, eu técnica administrativa em Educação,

23

Sandra Moitinho lavrei esta ata.

Aprovação da banca de professor titular do

