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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE

3

CIÊNCIAS SOCIAIS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.

4

Aos dois dias do mês julho do ano de 2019, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo

5

Chefe do Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e Silva, iniciou às 10h:30min.

6

1. Aprovação da Ata Ordinária de vinte e oito de maio de dois mil e dezenove.

7

aprovada por Unanimidade 2. Calendário de reuniões do Departamento no segundo

8

semestre

9

reunião será no dia vinte (20), no mês de setembro não haverá reunião, em outubro será no dia

10

primeiro (1º), no mês de novembro será no dia 05, e no mês de dezembro será no dia três (03) 3.

11

Indicação de Docente para o Conselho Curador da FAP Unifesp. Houve a indicação da

12

Professora Dra. Melvina Afra Mendes de Araújo, pessoa indicada segundo os critérios do

13

Departamento, e a suplência fica com o professor Dr. Mauro Luiz Rovai. 4. Proposta da

14

Comissão de Eventos (vide anexo). A Comissão se reuniu e decidiram a Programação das

15

Quartas Sociais que será quinzenalmente, e os professores Brasilio Sallum Júnior e Carlos

16

Alberto Steil supervisionarão. 5) – Avaliação da necessidade de criar CCG e NDE para

17

Bacharelado e Licenciatura. Por enquanto será mantida a mesma situação, solicitando à

18

Câmara de Graduação uma posição a respeito desta eventual necessidade. 6. Prorrogação do

19

processo eleitoral para a Coordenação do Bacharelado e da Licenciatura para a CCG.

20

O prazo para realização das inscrições será de quinze de julho a sete de agosto (15/07 á 07/08),

21

sendo que entre os dias doze e vinte de agosto (12/08 a 20/08) acontecerá a votação, conforme o

22

edital. 7. Sugestões do NDE sobre o Projeto Pedagógico do Curso. As sugestões foram

23

diversas dentre elas: A redução de carga horária de Licenciatura e Bacharelado, problemas com a

24

evasão escolar, questão da curricularização de extensão, 10% da carga horária (curso de

25

extensão), abrir janelas (horários livres) nos semestres do curso, implantação do IVA (habilitando

26

alunos para leitura), rediscutir a necessidade de monografia, percursos formativos e habilitações,

27

e após ampla discussão foi deliberado pelo Conselho do Departamento que haverá janelas

28

(espaços na carga horária), o prof. Júlio Cesar se absteve da votação. Foi deliberada a realização

29

de uma reunião extraordinária do Conselho para o dia 07 de agosto à tarde, com o objetivo de

30

discutir as sugestões de mudança no Projeto Pedagógico do Curso. Nada mais havendo a tratar,

31

eu secretária-executiva, Sandra Moitinho lavrei esta ata.

Ata

- Ficou assim definido o calendário das reuniões ordinárias: no mês de agosto a

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS Guarulhos
Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas
Estrada do Caminho Velho 333 – Jardim Nova Cidade – Guarulhos - SP – CEP: 07252-312

32

2

