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

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  No oitavo dia do mês de agosto do ano 3 

de 2017, no período das 17:30 até as 19:30horas, reuniram-se no Campus Guarulhos os 4 

representantes do Conselho do Departamento que subscrevem a presente ata. A reunião foi 5 

presidida pela Vice Chefe do Departamento, Profa. Ingrid Cyfer, e houve os seguintes informes:  6 

1º informe: Haverá um evento sobre Curricularização de Extensão do Mec para   auxiliar os 7 

departamentos na implementação, este evento ocorrerá no dia 26/09 das 10hs ás 13 hs e 8 

reunirá o encontro da Câmara de Extensão e Câmara de Graduação para conhecer esse 9 

processo. 2º informe: A Prof.ª Cynthia Sarti foi nomeada representante da área de Antropologia 10 

do CNPQ por 03 anos, a partir de julho /2017 a julho de 2020. 3º informe:  O prof.  Diego 11 

Ambrosini (suplente) representante do Campus na CPPD aprovou a minuta com a nova 12 

normatização sobre afastamentos pós Doc. nacional e internacional, e para regulamentar este 13 

processo a CPPD fará a análise dos pedidos de afastamentos. O Prof.  Carlos Bello sugeriu que 14 

essa questão fosse levada a Congregação e o Conselho   manifestou se favoravelmente a 15 

sugestão, solicitando esclarecimentos sobre a nomenclatura de pós doc. de afastamentos para 16 

pesquisa e  sobre licença capacitação. 4º informe:   Prof.  Daniel sugeriu o desenvolvimento de 17 

projetos em parceria com diversos países de forma institucional e direito de pesquisas por 03 18 

anos e organizar um projeto coletivo para conseguir financiamentos maiores para o 19 

departamento, ou seja, organizar um projeto acadêmico, nesse momento o CNPQ possui 20 

pouquíssimas bolsas. 5º informe: - Posse do prof. Alexandre Barbosa Pereira: - Já tomou posse 21 

essa semana e foi bem recebido pelo departamento. 1) Pedido de Redistribuição: Prof. Douglas 22 

Santos Alves (Universidade Federal da Fronteira do Sul): No momento não há vagas 23 

disponíveis, processo será devolvido ao Recursos Humanos informando a indisponibilidade da 24 

vaga para redistribuição do mesmo. 2) Eleição de chefe e vice chefe do Departamento: A 25 

Comissão eleitoral foi alterada em um dos componentes, saindo a professora Tatiana Savoia 26 

Landini, passando a ter a seguinte formação: Márcia Regina Tosta Dias, Gabriela Nunes Ferreira 27 

e Uirá Fellipe Garcia, que farão a reabertura do edital e se comprometem a finalizar a eleição a 28 

tempo de ser homologado na próxima reunião do colegiado em 29/08/2017. A eleição foi 29 

reaberta e apresentada a seguinte chapa: Carlos Alberto Bello e Silva (chefe) e Henrique José 30 

Domiciano Amorim (Vice chefe). 3) Eleições de Representante discente: Os representantes 31 
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discentes (noturno, diurno e pós) farão uma reunião para se organizarem, e o prof.  Carlos Bello 32 

participará, a eleição será realizada pela internet através de link com auxílio do departamento 33 

de Tecnologia.4) Aprovação da Ata de julho/2017: A ata de julho foi aprovada por 34 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em Administração em Educação, Sandra 35 

Moitinho, lavrei a presente ata.   36 
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