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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 seis dias do mês março 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 da ata da reunião do Conselho do 5 

Departamento de 28 de novembro de 2017. APROVADA por unanimidade. 2.       6 

Manifestação de interesse na vinda, sem ônus, do professor Bruno Fuser, da Universidade 7 

Federal de Juiz de Fora conforme proposta em anexo. O professor Bruno Fuser se coloca à 8 

disposição do departamento podendo dar eletivas, participação de aulas de laboratório e até 9 

participar do rodízio de UCs, no texto enviado por ele ficou claro que se coloca aberto para 10 

ajustes específicos. O Conselho do departamento de Sociais aprovou sua solicitação por um ano 11 

sendo renovável por mais um ano e chefia do departamento fará o pedido ao setor competente 12 

oficializando, todos os presentes deram parecer favorável à solicitação, exceto professor Mauro 13 

Rovai se absteve no assunto por não estar inteirado. 3.     Afastamentos de docentes do 14 

departamento em 2018.  Houve esclarecimentos para os afastamentos conforme segue: Profa. 15 

Débora Cristina Goulart em 2019, a profa. Valéria Mendonça de Macedo também se afastará em 16 

2019, a profa. Débora Alves Maciel se afastará no início do segundo semestre de 2018, o prof. 17 

Rogério Schlegel se afastará no segundo semestre de 2018 e finalizando o prof. Uirá Fellipe 18 

Garcia também se afastará no segundo semestre de 2018, ficou definido que na próxima reunião 19 

do conselho serão definidas as datas de cada afastamento solicitado em ata.  4.    Formação da 20 

Comissão para Avaliação do Estágio Probatório do prof. Alexandre Barbosa. Foi sugerido 21 

que a comissão avaliadora fosse definida por duas ou três pessoas, ou somente de um parecerista, 22 

como não existe uma regra pré-definida, a profa. Carolina Pullici se ofereceu como parecerista da 23 

Comissão do Probatório do prof. -Alexandre Barbosa Pereira e o conselho aprovou, avaliando 24 

que não haveria necessidade de outro parecerista. 5.      Tutoria para Calouros. Foi comentado 25 

que no ano anterior não houve interesse na procura pela tutoria, por enquanto, os docentes foram 26 

estimulados a disponibilizarem horários para dialogarem com os estudantes, sendo 27 

disponibilizado um formulário pelo prof.  Rogério Schlegel para uma melhor comunicação e 28 

publicidade da tutoria. Foi informado que na calourada desse ano os alunos veteranos terão que 29 

adotar um bicho.  6.      Atividades da Comissão de Eventos e sua Composição. Ficou definido 30 

que será retomado o calendário dos eventos organizando seminários e afins, sendo aprovada a 31 

permanência dos profs. - Rogério e Lindomar e o prof. Alexandre, no lugar da profa. Gabriela 32 



  

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 

 

 

2 

que se encontra afastada. 7. Providências a serem tomadas para a visita do Mec.- 33 

Licenciatura. Houve uma apresentação sobre as críticas encontradas na última avaliação do 34 

Mec, foi discutido sobre cada ponto negativo encontrado pelo MEC, incluindo o PPC, várias 35 

sugestões foram dadas para a melhoria na apresentação do Curso ao Mec. Foi deliberado pelo 36 

Conselho que os docentes procurarão completar o material que deve constar em suas pastas, as 37 

profas. Cristina Andrews e Carolina Pulici verificarão se a biblioteca da EFLCH dispõe do 38 

número de exemplares exigido pela legislação. 8. Atividades do NDE e da CCG face a vista do 39 

MEC-Licenciatura.  A profa. Cristina Andrews se ofereceu para integrar o NDE juntamente 40 

com a profa. Carolina Pulici, foi sugerido pela chefia do departamento, e aprovado nesta reunião, 41 

a realização de uma reunião conjunta entre NDE e CCG, na qual será discutido como realizar 42 

duas reuniões anuais e se haveria mudanças na composição do NDE. Nada mais havendo a 43 

tratar, eu secretária-executiva, Sandra Moitinho lavrei esta ata. 44 


