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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 2 

SOCIAIS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos vinte dias do mês abril 3 

do ano de 2020, reunião feita virtualmente através do Google Meet, devido a pandemia do COVIDE 19 e suas 4 

consequências, que foi presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e Silva e o vice 5 

Henrique José Domiciano Amorim, iniciou às 14h:00 com a presença dos professores do Conselho do 6 

Departamento,justificados os ausentes : Débora Alves Maciel, e em afastamento as professoras: Débora Cristina 7 

Goulart, Maria Fernanda Lombardi Fernandes e Cynthia Andersen Sarti. 1.   A oferta de atividades 8 

domiciliares como disciplinas optativas, validadas como atividades complementares. – Esclarecido que 9 

essas disciplinas não substituem as UCs desse semestre ora suspenso, embora vão aparecer na Pasta Verde. A 10 

oferta por parte dos docentes é facultativa e deve ser feita até 21 de abril terça-feira. Foi acertado que seria 11 

enviada cópia da oferta, bem mais simples que um plano de ensino (até porque pode ter entre 18 e 36 horas), para 12 

os coordenadores do curso.   2- A viabilidade técnica e social da retomada do semestre. - O colegiado 13 

deliberou que esta viabilidade depende de: a) Oferta de acesso de banda larga aos estudantes que não a possuam, 14 

o que demanda providências imediatas da Universidade para obter recursos e/ou apoios de empresas para 15 

viabilizar tal oferta. Esta oferta não deve ter vinculação à utilização de aplicativos específicos. b) Considerando a 16 

hipótese bastante provável de que o semestre somente poderá ser retomado através das atividades domiciliares 17 

emergenciais (ADE), face às dificuldades que muitos deles podem ter para retomar plenamente o curso, 18 

propomos as seguintes medidas: I- Que os estudantes tenham o direito de que, caso não cursem este semestre, 19 

que ele não seja computado no seu tempo de integralização.  II- Que os estudantes tenham o direito de trancar o 20 

número de disciplinas que desejarem; III- Que o coeficiente de rendimento (CR), bem como a reprovação por 21 

faltas dos estudantes, sejam flexibilizados, levando em consideração os aspectos específicos de vulnerabilidade 22 

de cada estudante. IV - Que a Universidade busque captar recursos para poder oferecer auxílios para os 23 

estudantes cuja condição socioeconômica inviabilize a continuidade de seus estudos. 3.  Realizar um 24 

diagnóstico das condições que o curso apresenta para oferecer UC’s como atividades domiciliares: - 25 

Esclarecido o conteúdo do questionário a ser respondido pelos docentes, foi deliberado que os coordenadores de 26 

curso enviarão o questionário aos docentes, que enviarão de volta suas respostas relativas às UCs desse semestre. 27 

De posse desse material, os coordenadores buscarão consolidar as respostas no sentido de constituir um quadro 28 

relativamente homogêneo, tenho em vista evitar discrepâncias entre docentes, UCs e áreas. Nada mais havendo 29 

a tratar, eu Sandra Moitinho, secretaria do Departamento lavrei esta ata. 30 


