
Ata da 52ª sessão (ordinária) do Conselho do Departamento de

Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, realizada aos 29/10/2018, às

13:00 horas, na Sala D205, sob a presidência da Chefe do DFB Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira e com a presença dos membros: Marcio Henrique Pereira

Ponzilacqua, Maria Paula Costa Bertran Muñoz, Nuno Manuel Morgadinho dos

Santos Coelho, Prof. Sergio Nojiri e a representante docente Larissa Ferreira

Porto. I – EXPEDIENTE. 1 - Discussão e votação das Atas do Conselho do

Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas, referente às

Reuniões realizadas em 05 de junho e 27 de junho de 2018. Aprovadas por

unanimidade. 2 - Comunicações da senhora chefe. A Sra. Chefe aproveita

as comunicações para falar sobre os afastamentos e licenças-prêmio e se deve

ter uma regra, critérios, para autorizar, a fim de que não desgaste o

departamento. Depois de uma discussão, ficou deliberado que os docentes

consultarão se existe alguma deliberação e que nas próximas reuniões eles

verificarão os pedidos e analisarão um por um, vendo a necessidade do

departamento. A Sra. Chefe também fala sobre ter reforçado a solicitação de

professores temporários e titular para o departamento e que manterá os

docentes atualizados sobre o andamento do pedido. A Sra. chefe fala sobre a

ideia do departamento também começar a discutir a criação de projetos para

fortalecer o departamento. 3. Palavra aos membros: nenhum membro fez

uso da palavra. Ordem do dia: 1.1: a Sra. chefe fala sobre a sugestão da CG,

que fala sobre a recomendação de convites para convidados externos a unidade,

que seja melhor divulgada, e que haja um melhor aproveitamento dos

convidados. 1.2: A Sra. chefe explica que trata de um pedido de sugestões para

criação de medidas e uma portaria no programa de parcelamento para

inadimplentes da pós-graduação da faculdade. A Sra. chefe sugere que seja

encaminhado aos docentes o pedido e que caso haja sugestões, que sejam

encaminhadas posteriormente para a pós-graduação. A sugestão foi aceita por

unanimidade. Para aprovar: 2.1: a Sra. chefe informa aos membros todas as

disciplinas e o prof. Sergio informa que também ministrará a disciplina de

laboratório. O item é aprovado por unanimidade. 3. Para referendar: os itens

3.1 a 3.5 foram referendados por unanimidade. 3.6: O prof. Nojiri explica que

analisou o processo de revalidação de diploma e que seu parecer foi para que se

retorne o processo e que se dê um prazo para a aluna trazer os documentos que

estavam faltando. 3.7. A Sra. chefe informa o parecer do prof. Nuno, opinando

pela aplicação da prova. 3.8. A Sra. chefe informa o parecer da profa. Maria

Paula. 3.9: a Sra. chefe informa o parecer do prof. Macio. Os itens 3.7 a 3.9

foram referendados por unanimidade. A Sra. chefe sugere uma aprovação em

bloco das equivalências. Os itens de 3.10 a 3.36 foram referendados por

unanimidade. A representante discente questiona sobre o oferecimento das

disciplinas do antigo projeto político pedagógico. A Sra. chefe explica como

ficou e que as disciplinas estão sendo ministradas. A Sra. chefe também fala



sobre um ofício que o departamento recebeu sobre a votação das disciplinas que

os alunos gostariam que fossem oferecidas. O prof. Nojiri aproveita para falar

sobre a falta de interesse dos alunos na frequência em disciplinas optativas que

são oferecidas, mas que ao mesmo tempo são cobradas pelos alunos a respeito

do oferecimento. Nada mais havendo a tratar, a chefia deu por encerrada a

reunião às 13 horas e 34 minutos, da qual eu, Luiz Gustavo Teixeira Neves,

lavrei e redigi esta ata, que será examinada pelos membros presentes na reunião

em que for discutida e aprovada, e por mim assinada__________________.

Ribeirão Preto, 28 de março de 2019.


