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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 trinta dias do mês abril do ano de 3 

2019, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos 4 

Alberto Bello e Silva, iniciou às 10:30 hs. 1.  Aprovação da Ata ordinária de março de 2019.   5 

Ata aprovada por Unanimidade, lembrando  que a próxima reunião do colegiado, prevista para o 6 

dia quatro de junho (04/06), foi alterada para o dia vinte e oito de maio (28/05) por conta do 7 

Congresso que haverá na primeira semana de junho, pois todas as salas estarão ocupadas por 8 

conta do evento. 2.   Comissão para a Biblioteca.  Foram aprovadas para compor a Comissão de 9 

Biblioteca as professoras: Carolina Martins Pulici como titular e Márcia Cristina Consolim como 10 

suplente. 3.  Formação da Comissão Eleitoral para eleição das Coordenações de Curso e da 11 

Comissão de Graduação (CCG): - Foi sugerido pelo Conselho que seja feita a escolha dos 12 

candidatos para votação no próximo mês, definido o prazo limite para as candidaturas, inscrições, 13 

campanha e votação. A comissão eleitoral ficou assim definida: Profa. Ana Lucia Freitas, prof. 14 

Mauro Luiz Rovai e 01 discente a definir. O Cronograma definido foi: prazo para as inscrições 15 

será de 02/05 a 21/06, 07 dias para a votação de 24/06 a 02/07e a apuração será na reunião de 16 

junho. 4. Providências quanto a presença das crianças no Campus. Foram levantados alguns 17 

questionamentos sobre a forma de resolução dos problemas ocorridos e após ampla discussão 18 

foram sugeridas algumas ações: a). Sugerir a formação de um Fórum para avaliar as possíveis 19 

ações relacionadas à questão, envolvendo o Ministério Público, a Prefeitura de Guarulhos, o 20 

Serviço Social, o Conselho Tutelar e outras instituições julgadas necessárias. b) oferecer 21 

atividades,  visando contribuir para o aprimoramento das ações dos vigilantes frente às situações 22 

que envolvem as crianças e adolescentes no campus c). Conversar com os colegas da Baixada 23 

Santista do curso de Serviço Social para avaliar possibilidades de ações face à questão. 5) – 24 

Manutenção patrimonial do Campus e Autorização para realização de Atividades. 25 

Solicitamos maiores informações à direção do campus. 6) Atribuição de aulas relativas ao 26 

segundo semestre 2019. Foi apresentado o quadro de atribuição de aulas para o próximo 27 

semestre e a coordenação aguarda sugestões ou mudanças até o dia catorze de maio (14/05). 7) 28 

Sugestões do NDE quanto a reformulação do projeto pedagógico do curso Este assunto será 29 

discutido na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, eu secretária-executiva, Sandra 30 

Moitinho lavrei esta ata. 31 
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