
Ata da 60ª sessão, ordinária, do Conselho do Departamento de Filosofia do

Direito e Disciplinas Básicas (DFB), realizada aos três dias do mês de dezembro do

ano de dois mil e dezenove, às 13 horas, na sala D-205, sob a presidência do professor

associado Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, com a presença do representante

discente Pedro Sberni Rodrigues. Justificada a ausência dos professores Cristina Godoy

Bernardo de Oliveira, Márcio Henrique Pereira Ponzilacqua e Maria Paula Costa Bertran.

Às 13h13, o professor Nuno declarou abertos os trabalhos. I – EXPEDIENTE. 1 -

Aprovação da ata da 59ª sessão, ocorrida em 29/10/2019. Aprovada por

unanimidade. 2 - Comunicações da Chefia. Não houve. 3 - Palavra aos membros.

Não houve. II - ORDEM DO DIA. 1 - Para aprovação. 1.1 - Aproveitamento de

estudos. Victoria Teles Manhaes Barreto (EACH). 1.1.1) 19.5.361.86.8 — DFB1002 Filosofia

Geral: a Ética — deferido pelo professor Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho;

1.1.2) 19.5.362.86.4 — DFB2202 Filosofia do Direito — deferido pelo professor Nuno

Manuel Morgadinho dos Santos Coelho. [INCLUSÃO DE ITEM, DEFERIDA PELOS

CONSELHEIROS.] 1.2 - Interessado: Matheus Silveira Franco. Aproveitamento de estudos

DFB 5003 Fundamentos de Direito I, deferido pelo professor Nuno Manuel. Itens 1.1.1,

1.1.2 e 1.2 aprovados por unanimidade. 2 - Para discussão. 2.1 - Processo de

avaliação da contribuição do DFB para a realização dos objetivos do PPP da FDRP:

atualização e aprimoramento de conteúdos previstos, cumprimento dos conteúdos

previstos, métodos de ensino e aprendizagem, métodos de avaliação do ensino e

aprendizagem, articulação entre disciplinas. O professor Nuno explicou que fora

convocado pela vice-diretora para falar sobre fatos que vinham ocorrendo — atrasos dos

docentes, faltas, presença de pessoas externas em sala de aula, etc. Surgiram como



sugestão: 1) realizar um seminário para início do debate sobre a contribuição do DFB para

o PPP e a FDRP; 2) fazer uma avaliação dos docentes (on-line e com respostas pessoais). O

RD Pedro sugeriu que as questões fossem objetivas e tratassem de temas como

cumprimento do horário, cumprimento da disciplina e método de avaliação. O material

deve ser de uso exclusivamente interno; 3) criar uma cultura de avaliação departamental e

4) disponibilizar caixas de críticas e sugestões para o DFB. Nada mais havendo a tratar, o

Senhor Chefe deu por encerrada a reunião às 13 horas e 33 minutos, da qual, para constar,

eu, Daniela Veríssimo Gomes__________________, secretária, lavrei e digitei esta ata,

que será examinada pelos senhores membros presentes à reunião em que for discutida e

aprovada, e por mim assinada. Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2020.


