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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 2 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Ao terceiro dia do mês de abril do ano 3 

de 2018, justificados os ausentes, reunião presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos 4 

Alberto Bello e Silva, iniciou às 10h30min na sala 101 do prédio acadêmico: 1. Aprovação da Ata 5 

da reunião do Conselho do Departamento realizada em 06.03.2018. APROVADA por 6 

unanimidade. 2. GT transporte na congregação: - Profs. Rodrigo e Bruno estavam no período da 7 

ponte orca Monteiro Lobato-Metrô Carrão. Todos renunciaram antes de renovar um contrato 8 

com períodos de recesso escolar. Beatriz acrescentou que há demandas do bairro 9 

aeroportuário, 80% acréscimo discente. Propôs-se reativar. 3. Composição NDE:- Cristina, 10 

Carolina, Davisson, Diego e Alexandre (uma pessoa por área). Segundo prof. Marcos Rufino 11 

informará sobre a (s) Chefia (s) também presenciar para agilizar os trâmites e para trazer para o 12 

Colegiado decidir as mudanças modificação no regulamento da Licenciatura; providenciar as 13 

ATAS da NDE e material atualizado para visita do MEC nos próximos seis meses. 4. Possíveis 14 

mudanças nos critérios e pesos do Enem:- Após várias exposições concluiu-se que a mudança 15 

no peso não interferirá na quantidade para preencher as 60 vagas, mas certamente na ordem 16 

de classificação dos ingressantes. É consenso manter a nota de corte do ENEM e refletir mais 17 

sobre os problemas de evasão: quantos entraram no Ensino Médio, quantos formaram, mais de 18 

2 milhões de inscritos que não fizeram a prova, vulnerabilidade social, crise política, curva 19 

demográfica; as coisas que temos controle como rever a didática, alunos que não saem,  20 

motivação para vir para Guarulhos em transferência externa – antes de mudar os pesos para 21 

facilitar a entrada na avaliação periódica da PROGRAD que encerra dia 19 de maio. 5. Minuta de 22 

professor visitante. Após leitura de legislação pertinente, sugeriu-se que os Programas de Pós, 23 

ao qual estarão vinculados, solicitem ao CONSU a exclusão do 2o. Parágrafo da minuta, pois a 24 

CAPES exige a integração entre a graduação, extensão e pós-graduação. Apesar de a reitoria já 25 

ter aprovado decisões contrárias com minoria é necessário amadurecer o assunto. 6. 26 

Orçamento e assistência estudantil: - Na audiência pública de ontem a reitora e a direção 27 

acadêmica comprometeram-se a garantir o os 81 do campus. Distribuir ônus e recursos que não 28 

seja o princípio do rateio para apagar o incêndio, pois é retroceder na política da matriz 29 

ANDIFES para 100% de custeio para os campi. Profa. Débora sugeriu pedir abertura do 30 
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orçamento, sofreremos todos juntos, sem debate interno por equação mais equânime. Prof. 31 

Bello pedirá mais transparência e proporá ao Consul um GT Inanição, emergencial, com vistas a 32 

2019. 7. Informes. Obra Engenheiro Goulart (SP) - CECAP (Guarulhos) ficou pronta. Nada mais 33 

havendo a tratar, eu secretária-executiva, Vilma Gama da Silva Castro lavrei esta ata.  34 


