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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 de outubro do 3 

ano 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 pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e Silva, sendo tratados os 6 

seguintes pontos de pauta: 1) Procedimentos para a realização das reuniões de 7 

departamento:- As reuniões serão pautadas pelos seguintes procedimentos. Será iniciada em  8 

até quinze minutos após o horário inicialmente previsto, para não  haver atrasos dos colegas 9 

nas aulas no horário da noite. Cada membro do Conselho terá direito a três minutos de fala, 10 

sendo que, quando da apresentação de temas, serão disponibilizados cinco minutos para o  11 

expositor. Houve também a sugestão de alteração de horário das reuniões a partir de 2018 para 12 

o período da manhã, o que será  votado  na próxima reunião. Foi sugerido que os informes 13 

seriam passados no final da reunião ou por e-mail. 2) Aprovação da Ata de agosto/2017: A ata 14 

de setembro foi aprovada por unanimidade. 3) Definição da comissão Eleitoral para indicação 15 

dos representantes discentes para o biênio 2018-9: - Foram aprovados pelo Conselho os 16 

seguintes membros da Comissão: docente Carlos Bello (que providenciará a elaboração e 17 

divulgação do edital), a técnica em Administração em Educação Sandra Moitinho e a discente 18 

Beatriz Helena. 4) Grade de disciplinas e alocação dos docentes para o biênio 2018-9:- O  19 

professor  e coordenador de curso Marcos Rufino informa que está sendo distribuída pela 20 

Câmara de Graduação uma proposta inicial do número de salas e quantidade de alunos para a 21 

definição  da grade. O professor Carlos Bello  comentou que obteve informação, a ser enviada 22 

aos docentes, de que há mais de treze salas disponíveis para aulas (nos períodos vespertino e 23 

noturno) no campus (com exceção da quinta-feira, quando há apenas seis), o que o levou  a 24 

sugerir que os coordenadores de curso busquem reservar um número maior de salas, para 25 

deixar aberta a hipótese de oferecer três eletivas por área, não duas como ocorre atualmente. 26 

Será  enviado a todos pela  coordenação de curso o plano de redistribuição da grade de aulas 27 

para discussão e sugestões, para deliberação na próxima eunião.5) Regulamentação do  uso 28 

dos espaços físicos da EFLCH:- A  Comissão  de Infraestrutura do Campus elencou 10 espaços 29 

interdepartamentais e a Congregação estabeleceu  uma distribuição dos espaços  em  comum. 30 
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O conselho de Departamento decidiu se posicionar a favor da criação do Conselho Gestor para 31 

gerir esses 10 espaços (com relatórios de avaliação sistemáticos), porém solicitando que a 32 

mencionada Comissão volte a funcionar regularmente para discutir a distribuição dos espaços 33 

do campus como um todo. 6)Posicionamento dos docentes do  Departamento acerca da nota 34 

enviada pelo  Centro  Acadêmico de Ciências Sociais (documento anexo):- Foi  discutido  a 35 

pauta sobre a manifestação dos discentes acerca dos cortes  de gastos  do Campus, visto  que 36 

este tema  vem  sido  tratado  pela Congregação de forma prioritária. Os docentes 37 

manifestaram solidariedade às preocupações com o corte de auxílios e possibilidades de 38 

aumento do preço das refeições no restaurante Universitário, e se posicionarão dessa maneira 39 

na próxima reunião da Congregação Também foi discutido, a partir do direito de fala concedido 40 

dos alunos do Centro Acadêmico, o posicionamento dos docentes frente ao ocorrido no dia 22 41 

de setembro nas relações entre estudantes e a prof.ª Cristina Andrews no dia da paralisação 42 

para participação de Assembleia em São Paulo. Ficou claro que os professores têm autonomia 43 

para tomar decisões em relação a suas aulas e que a coordenação de curso e a chefia de 44 

departamento buscarão mediar demandas e conflitos, quando acionados. Foi sugerido pelo 45 

prof. Carlos Bello que se marcasse uma data para discutir o episódio e as relações entre 46 

docentes e estudantes. Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em Administração em 47 

Educação, Sandra Moitinho, lavrei a presente ata.   48 
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