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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 2 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos três dias do mês julho do ano de 3 

2018, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos 4 

Alberto Bello e Silva, iniciou às 10 horas: 1.  Aprovação das atas da reunião do Conselho do 5 

Departamento ordinária de 08 de maio, 05 de junho. APROVADAS por unanimidade. 2.     6 

Mudança na Coordenação da Licenciatura em Ciências. O professor Rodrigo Barbosa 7 

Ribeiro substituirá o professor Rogério Schlegel na coordenação da Licenciatura e na vice 8 

coordenação do Bacharelado. 3.     Participação dos Docentes na Feira do Estudante de 9 

Guarulhos.  A feira será nos dias 29 a 31/08, sendo três (03) dias e quatro (04) turnos. A ideia é 10 

colocar dois professores do campus por turno. Nesta reunião se voluntariaram os seguintes nomes 11 

docentes: Cristina Andrews, Alexandre Barbosa Pereira, Rodrigo Barbosa Ribeiro,  Henrique 12 

Amorim e Carlos Alberto Bello e Silva.    4.    Indicações de Docentes para Representações do 13 

Campus em Comissões da UNIFESP, conforme anexo. Quanto ao Comitê editorial local do 14 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e à Câmara de Desenvolvimento Institucional, face à 15 

necessidade de indicação para participação em agosto, alguns docentes disseram que poderiam 16 

pensar a respeito, mas não no curto espaço de tempo em questão. Quanto à Comissão de 17 

Avaliação da PROGRAD- pesquisas sobre evasão, egressos e perfil dos estudantes, o prof. 18 

Davisson Souza se prôpos a participar, por estar tomando parte numa pesquisa nacional sobre 19 

perfil dos estudantes das universidades federais. Quanto ao Grupo de trabalho para parcerias e 20 

Captação de Recursos, o professor Carlos Bello se dispôs a participar, caso a Congregação 21 

assim o aprove. As indicações serão encaminhadas a Congregação e serão votadas em função 22 

das indicações de outros departamentos, já que para todas elas foram solicitadas indicações de 01 23 

titular e 01suplente entre todos os departamentos.  5.     Calendário das reuniões do conselho 24 

do Departamento. Foi disponibilizado uma consulta através de um link com os docentes do 25 

departamento, votando qual seria o melhor  horário  para a realização das reuniões. Como a 26 

maior votação foi 23 votos para o período da manhã no horário de onze horas (11:00hs), o 27 

Conselho deliberou que este será horário das reuniões daqui em diante, sendo que  também ficou 28 

estipulado um  teto de horário para a reunião, 13:15hs, para não prejudicar os docentes que darão 29 

aula à tarde. O Conselho deliberou ainda que as reuniões do próximo semestre serão nos dias sete 30 

de agosto (07/08), quatro de setembro (04/09), dois de outubro (02/10), seis de novembro (06/11) 31 
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e quatro de dezembro (04/12) Nada mais havendo a tratar, eu Técnica em Administração em 32 

Educação, Sandra Moitinho lavrei esta ata. 33 


