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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 quinto dia do mês de junho do ano

4

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

5

Alberto Bello e Silva, iniciou às 10h00 na sala 307 do prédio acadêmico: 1. Aprovação da Ata da

6

reunião do Conselho do Departamento realizada em 08.05.2018. A ata será aprovada na

7

próxima reunião. 2. Mudanças no Projeto Pedagógico do Curso, pontos pendentes da última

8

reunião. Foi aprovado em bloco na reunião anterior com algumas alterações conforme anexo,

9

por conta mudanças do ensino médio e da visita do Mec brevemente. 3. Representante do

10

Departamento na Comissão Própria de Avaliação: A professora Christina Andrews se dispôs a

11

substituir o professor Rogério Schlegel, que estará em afastamento a partir de agosto, o que foi

12

aprovado pelo Conselho. 4. Regras e critérios para alocação de carga horária entre os

13

docentes. Sobre a carga horária foi discutido que: o planejamento dos 02 aos pelas cinco áreas;

14

definir critérios par mudanças e compatibilização das áreas com regras gerais; mapear os

15

pontos divergentes, analisando as demandas e a redução de carga horária; sugestão de rodízio

16

ventre as disciplinas; sugestão de proposta para um novo ciclo de cinco anos; decidir as escalas

17

de professores 08 horas para os que estejam voltando de afastamento; organizar nas áreas as

18

demandas para serem levadas em discussão na reunião de departamento, revezando as

19

eletivas, metodológicas e pós graduação. Organizar a distribuição de eletivas de maneira mais

20

clara, criando um mecanismo para saber nos interessados e receber as demandas montando a

21

grade com um leque de onze (11) disciplinas que comtemplam o departamento. 5.Reforma do

22

Estatuto; composição do conselho de Departamento, mandato e direção do Conselho.:-O

23

Departamento rejeitou a proposta da Congregação e decidiu manter a redação anterior. 6.

24

Cursos pagos na Universidade: -Não houve tempo de discutir nessa reunião.7.Calendário de

25

reuniões do Conselho do Departamento: Ficou estabelecido no semestre anterior que as

26

reuniões seriam pela manhã e para o próximo semestre foi colocado que poderia se discutir por

27

rodiziar entre os dias de segunda, terça ou quarta-feira, sempre antes das reuniões da

28

Congregação. Foi deliberado nesta reunião que será feita uma consulta através de um link para

29

entender o melhor dia e horário para as reuniões, e na próxima reunião faremos o calendário

30

para o segundo semestre.
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- Nada mais havendo a tratar, eu técnica administrativa em Educação Sandra Moitinho lavrei

33

esta ata.

