
Ata da 67ª sessão extraordinária do Conselho do Departamento de Filosofia do Direito e Disciplinas Básicas

(DFB), realizada aos vinte e um dias de dezembro de dois mil e vinte, via Google Meet: endereço

meet.google.com/tnw-fnfv-vfn, sob a presidência do professor Nuno Manuel Morgadinho dos Santos Coelho, e

com a presença dos membros: Cristina Godoy Bernardo de Oliveira, João Paulo Sanchez de Rezende

Goulart, Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua, Sérgio Nojiri. Convidado: João Pedro Silva de Toledo.

Justificou ausência: Cezar Cardoso de Souza Neto. Às 17 horas e 03 minutos o Senhor Presidente declarou

abertos os trabalhos. I - EXPEDIENTE. 1 - Comunicações da Chefia. Não houve. 2 - Palavras aos membros.

Não houve. II - ORDEM DO DIA. 1 - Para Deliberar: 1.1 - Comissão para avaliação no âmbito do DFB dos

Relatórios Docentes para fins de progressão horizontal. Após discussão, serão convidados os seguintes

docentes: Prof. Dr. Inácio Maria Poveda Velasco (FD), Prof. Dr. Sérgio de Albuquerque (FCFRP) e Prof. Dr.

Ricardo Gariba Silva (FORP). 1.2 - Avaliação do desenvolvimento das atividades acadêmicas no segundo

semestre de 2020. O senhor chefe disse ser importante o acompanhamento e avaliação das atividades que

estão sendo realizadas no período de pandemia. Disse que no âmbito da Unidade a diretoria está

consultando os docentes através de formulários O Acad. João Goulart disse que os alunos estão

respondendo questionários para o DCE, mas que o levantamento das informações ainda não está pronto. O

senhor chefe disse que o Departamento fará os seminários para que seja realizada a avaliação das

atividades a distância e solicitou ajuda dos membros discentes. 2 - Inclusão de Pauta: 2.1 - Solicitação de

vagas de professor titular. O senhor chefe sugeriu que o departamento solicite duas vagas para professor

titular. Os membros presentes concordaram com a sugestão. Nada mais havendo a tratar, o Senhor

Presidente deu por encerrada a reunião às 17 horas e 32 minutos, da qual, para constar, eu, Bruna Gabriele

Massaroto__________________, 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, 22 de

dezembro de 2020.


