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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 dia cinco do mês de abril do ano de 3 

2016, das 17:00 às 19:30, reuniram-se no Campus Guarulhos os representantes do Conselho do 4 

Departamento que subscrevem a presente ata. A reunião foi presidida pela Chefe de 5 

Departamento, profa. Liana de Paula, e teve início com os seguintes informes: Minuta de Ética 6 

em Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais; sugestões de eventos para as Quartas Sociais de 7 

2016; problemas com e-mail institucional (@unifesp.br); e alterações no programa de Bolsas 8 

Pibid. Pauta - 1.  Situação do Campus e retomada das atividades letivas: a profa. Liana 9 

informou que a entrega provisória do novo prédio acadêmico está prevista para 07 de abril, e a 10 

reunião da Congregação está marcada para o dia 08 de abril. Os presentes solicitaram que os 11 

seguintes esclarecimentos sobre como serão entregues as dependências sejam encaminhados à 12 

Congregação: Restaurante Universitário, acesso à Internet, e linhas de ônibus que comportem o 13 

horário de pico. 2) Eleição do Núcleo Docente Estruturante: o prof. Diego informou que a 14 

comissão eleitoral será composta pelos profs. Rodrigo e Rogério, e o resultado da eleição será 15 

homologado na próxima reunião do Conselho. 3) Vaga para professor substituto de Ciências 16 

Sociais e Educação: foi aprovada a solicitação de vaga para professor substituto para cobrir o 17 

afastamento do professor Henrique Parra, em 2017. 4) Pedido de parceria do curso de 18 

Enfermagem: a profa. Liana apresentou a demanda da coordenação do curso de enfermagem, 19 

do Campus São Paulo, para que o Departamento de Ciências Sociais assumisse uma disciplina no 20 

curso. A profa. Cynthia esclareceu que essa demanda deve ser atendida pelo Departamento de 21 

Medicina Preventiva, que tem claros para isso, e o Conselho entendeu que, portanto, não cabe 22 

deliberar sobre tal pedido. A profa. Liana deve informar essa posição ao curso de Enfermagem.  23 

5)  Manifestação de interesse no Convênio com a Universidade de Salamanca: após 24 

apresentação dos termos gerais do convênio, a manifestação de interesse foi aprovada por 25 

unanimidade. Nada mais havendo a tratar, eu, técnica em Administração em Educação, Andreia 26 

Pereira, lavrei a presente ata.   27 
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