
  

 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 
SOCIAIS 
 
Aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se às 14h40 1 

minutos o Conselho Diretor da Faculdade de Ciências Sociais para tratar da seguinte pauta, 2 

presente na convocação nº 02/2019: 1. Participação de representantes da Pós-Graduação da 3 

FCT – Aparecida de Goiânia; 2. Informes; 3. Aprovação da ATA; 4. Readequação dos 4 

Espaços; 5. Aprovação do Plano de Capacitação da FCS; 6. Representação em Comissões; 7. 5 

Criação da Comissão de Imagem para Espaço Multiuso; 8. Nome do Auditório Humanidades 6 

2; 9. Comissão – Nota da Chefia – apresentação da proposta; 10. Processos de Progressão 7 

e/ou Estágio Probatório (CADs) e Planos de Trabalho; 11. Aprovação de Projetos de Pesquisa 8 

e/ou Extensão; 12. Aprovação de Relatórios Pós-Doc e Capacitação; 13. Ad referendum; 14. 9 

Outros assuntos; A reunião teve início às quatorze horas e quarenta e dois minutos com a 10 

presença dos seguintes professores: Andréa Vettorassi, Bernardo Fonseca Machado, Camila 11 

A. de Moraes Wichers, Camila Mainardi, Camilo Albuquerque de Braz, Débora Ferreira da 12 

Cunha, Denise Paiva Ferreira, Diego Trindade DÁvila Magalhães, Edmar Aparecido de Barra 13 

e Lopes, Eliane Gonçalves, Fausto Miziara, Geisa Cunha Franco, Izabela Maria Tamaso,  14 

João Carlos A. Botelho, João Henrique Ribeiro Roriz, Jordão Horta Nunes, Laís Forti 15 

Thomaz, Luiz Mello de Almeida Neto, Lucas Amaral de Oliveira, Luciana Christina Cruz e 16 

Souza, Luiza Dias Flores, Marcela Carvalho Martins Amaral, Matheus Hoffmann Pfrimer, 17 

Michele Cunha Franco, Mônica Thereza Soares Pechincha, Pablo Fabião Lisboa, Pedro 18 

Santos Mundim, Rildo Bento de Souza, Sebastião Rios Corrêa Junior, Tânia Ludmila D. 19 

Tosta, Telma Ferreira do Nascimento Durães. Presença dos servidores técnico-administrativos 20 

Ana Maria Carlos Soares Magalhães, Elder Pereira Dias, Letícia Ferreira Angélica, Ramon 21 

Pereira Ataide. Presença da estudante Juliana Barbosa Pereira (Curso de Museologia). 22 

Justificaram as ausências: Professores licenciados para Capacitação, Pós-Doutorado e Licença 23 

Médica: Aline Regina A. Martins, Carlo Patti, Camila Romero Lameirão, Carlos Eduardo 24 

Henning, Cintya Maria Costa Rodrigues, Flávio Munhoz Sofiati, Gabriel Omar Alvarez, 25 

Glauber Guedes Ferreira de Lima, Janine Helfst Leicht Collaço, Jean Tiago Baptista,  26 

Manuelina Maria Duarte Cândido, Ricardo Luiz Sapia de Campos, Roberto Cunha Alves de 27 

Lima. Ponto 1. Participação de representantes da Pós-Graduação da FCT – Aparecida de 28 

Goiânia. Professro Solon Bevilacqua e Professor José Nogueira representantes da Pós-29 

Graduação da FCT - Aparecida de Goiânia compareceu à reunião do Conselho Diretor para 30 

divulgar o Mestrado em Administração Pública, na ocasião aproveitou a oportunidade para 31 

convidar os professores da área de políticas públicas da FCS, que se interessarem, para se que 32 

se tornem parceiros do programa. Ponto 2. Informes. Profa. Izabela inicia os informes 33 



  

relatando os impasses, com espaço físico, relacionados as salas de aulas do prédio de 34 

Humanidades I e o do prédio de Humanidades II, explica que foram necessárias a permuta de 35 

carteiras entre algumas salas de modo que fossem liberadas as salas que estão em obras. 36 

Prossegue expondo um quadro geral dos equipamentos disponíveis para suporte didático aos 37 

professores, pede a compreensão de todos haja vista que não se trata de uma situação 38 

definitiva e que as providências estão sendo tomadas. Informa aos professores que agendem 39 

as reuniões dos grupos de estudo nas salas do prédio de Humanidades I e não mais nas salas 40 

de defesa do prédio de Humanidades II. Continua atualizando os conselheiros sobre o 41 

cronograma da obra da biblioteca seccional e sobre o cronograma da obra do auditório do 42 

prédio de Humanidades II. Finalmente informa que a sala de Reuniões das Coordenações já 43 

está liberada e disponível para agendamento. O professor Luiz Melo questiona o método de 44 

agendamento da salas de reuniões, e sugere que a sala de Reuniões da Diretoria volte a ser 45 

disponibilizada para agendamento. Professora Izabela explica que entende que a sala de 46 

Reunião da Direção tem uma dinâmica própria que pede um tratamento diferente, não 47 

obstante que ela seja disponibilizada para agendamentos, prossegue sugerindo outros espaços 48 

da Unidade que serviriam melhor aos encontros que estavam sendo agendado na Sala de 49 

Reuniões. Professor Diego se pronúncia e apresenta preocupação com a ocorrência de 50 

problemas semelhantes no próximo semestre, e sugere que se criem mecanismos e processos 51 

para anteciparem e sanarem os problemas. Professora Izabela responde explicando que o 52 

motivo da intensificação dos problemas foi a dificuldade do centro de aula em disponibilizar 53 

salas de aulas e que a solução encontrada foi utilizar as salas de aulas do prédio de 54 

Humanidades I durante as obras e que concorda que é preciso repensar na distribuição de 55 

disciplinas por dias da semana. Prosseguindo a Professora Izabela informa que houve a 56 

recondução dos mandatos do PPGS e do PPGAS na Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação 57 

(CPPG) com mandato até março de 2021, haja vista que PPGCP e PPGPIPC forma 58 

consultados e optaram por não alternarem a representação. Professora Izabela cede a palavra 59 

para o informe dos Coordenadores. Professora Laís comunica os detalhes dos processos de 60 

seleção de monitores, se desculpa por eventuais imprevistos, mas aproveita a oportunidade 61 

para celebrar a finalização com sucesso do processo. Professor Diego informa que em reunião 62 

na Câmara de Graduação houve sugestão de proposta de alteração das atividades no Espaço 63 

das Profissões, não houve consenso durante a reunião na Câmara de Graduação e a sugestão 64 

do Pró-Reitor é de que a proposta fosse apresentada nos Conselhos Diretores de cada 65 

Unidade, conforme fez o Professor Diego e que sugere que haja um momento de apreciação 66 

entre os coordenadores antes da deliberação do Conselho Diretor. A Professora Izabela em 67 

concordância com Professor Diego sugere que a pauta seja tratada na reunião de coordenações 68 

e Direção, o que é prontamente aceito pelos Coordenadores. Professora Laís anuncia com 69 



  

satisfação o grande número de inscrições no Projeto Politizar. Professora Marcela pede a 70 

palavra para fazer informe relatando problema grave ocorrido com a Coordenação do 71 

Bacharelado em Ciências Sociais e com um discente que estando excluído, por ter excedido o 72 

prazo de integralização, vem exigindo acintosamente que seja reconhecida ata irregular da 73 

defesa do seu trabalho de conclusão de curso para que ele se forme. A Professora Marcela 74 

prossegue explicando que o Professor Gabriel Alvarez que orientou o discente prosseguiu 75 

com a instauração da banca de defesa a revelia das orientações das chefias imediatas, 76 

Coordenação do Curso, da Direção e da Pró-reitoria de Graduação e que por esse motivo 77 

criou no discente a expectativa de que poderia se formar. Dada a gravidade do relato e 78 

objetivando prevenir futuras ocorrências o conselho diretor se manifesta no sentido de que se 79 

instaure processo disciplinar para avaliar a conduta dos envolvidos. Ponto 3 - Aprovação da 80 

ATA Profa. Izabela submeteu à apreciação a ata do dia 12 de março de 2019 que foi aprovada 81 

por unanimidade. Ponto 4 - Readequação dos Espaços Professora Izabela inicia sua fala 82 

explicando que percebe uma dificuldade no fluxo de trabalho devido a distribuição física das 83 

secretarias dos cursos distante das salas de coordenação, explica ainda que houve uma 84 

proposta de troca do espaço multiuso com a secretária de graduação, justifica a proposta 85 

explicando que haverá um nova demanda na Unidade com a chegada do novo servidor 86 

Técnico em Assuntos Educacionais que deseja trabalhar ativamente no apoio pedagógico aos 87 

coordenadores e em apoio a PRAE, abre para discussão a proposta e pede que o Conselho 88 

Diretor se manifeste. Professora Geisa se manifesta concordando com a necessidade de 89 

melhorar o fluxo de trabalho, porém apresenta sua preocupação com relação aos transtornos 90 

que envolvem a transposição da estrutura física. Professor Luiz Melo apresenta outra proposta 91 

de mudança da secretária de pós-graduação com a secretaria de graduação, entendendo que 92 

assim se reduz os impactos. Professor Fausto pede a palavra e comunica que essa questão 93 

demanda reflexão e que entende que o Conselho Diretor não poderia deliberar nesse 94 

momento, que o ideal seria formar uma comissão que amadureceria a proposta para então ser 95 

apresentada e deliberada numa próxima reunião. Professora Izabela em concordância com o 96 

que foi apresentado sugere que a proposta seja deliberada nas reuniões da Direção com 97 

coordenação e com técnicos administrativos, passa ao próximo ponto de pauta.    Ponto 5. 98 

Aprovação do Plano de Capacitação da FCS. Professora Izabela explica que houve alteração 99 

no processo para solicitação de licença capacitação e Pós-Doc e que a normativa vigente pede 100 

que se produza um documento com o planejamento anual do conjunto de todas licenças 101 

capacitação da Unidade e após aprovado em reunião do Conselho Diretor esse Plano de 102 

Capacitação deverá ser incluído nos processos com pedido de licença, nesse sentido pede que 103 

áreas indiquem os nomes que irão compor o Plano de Capacitação, conforme solicitado 104 

anteriormente. Aproveita a oportunidade para reforçar o compromisso da Direção com os 105 



  

servidores técnicos administrativos de garantir que os servidores consigam gozar suas 106 

licenças. Foram indicados para licença de pós-doutorado: Professor Luis Felipe Kojima 107 

Hirano, a realizar-se de 15 de agosto de 2019 a 14 de agosto de 2020 no Programa de Pós-108 

graduação de Antropologia Social da Universidade de São Paulo, e os Professores Cleito 109 

Pereira dos Santos e Francisco Mata Machado Tavares, a realizar-se a partir do segundo 110 

semestre de 2019. Foram indicados para licença capacitação: Profa. Vânia Dolores Estevam a 111 

realizar-se na Universidade do Porto, em Portugal, de 09 de setembro de 2019 a 09 de 112 

dezembro de 2019, e as Professoras Eliane Gonçalves e Telma Ferreira Nascimento Durães e 113 

o Professor Pedro Santos Mundin, a realizar-se no segundo semestre de 2019. Foram 114 

aprovados por unanimidade as indicações de licença e o Plano de Capacitação da FCS 2019. 115 

Ainda sobre o ponto, Professora Izabela apresenta preocupação com o volume de licenças 116 

simultâneas e o impacto na Unidade, haja vista que algumas áreas ficam desguarnecidas e 117 

sobrecarregarem outras. Professor Luiz Melo se pronuncia no sentido de defender um 118 

tratamento isonômico com relação a quantidade de docentes liberados no mesmo período. 119 

Professora Izabela, por uma questão de esclarecimento, questiona ao conselho se houve 120 

acordo prévio do Conselho Diretor no sentido de definir um número fixo para liberação de 121 

Docentes. Professora Camila e Professora Marcela se pronunciam relatando que o curso de 122 

Museologia e a área de Sociologia estavam seguindo orientação da Direção anterior que 123 

definia para cada área por ano uma licença pós-doc e duas capacitações. Professor Luis 124 

Hirano pede a palavra e menciona que a liberação para licença pós-doc está atrelada a 125 

reposição por um professor substituto. Professora Izabela complementa informando a todos 126 

que a normativa vigente da Universidade prevê que as Unidades terão direito a vinte por cento 127 

do quadro de Docentes efetivos resposto por professores substitutos e orienta ainda que esses 128 

vinte por cento são distribuídos com dois professores substitutos por área, de modo a 129 

assegurar uma licença pós-doc e duas licenças capacitação por ano, e que as divergências 130 

podem ocorrer, por exemplo, quando um docente se ausenta para tratar de assuntos 131 

particulares, em casos como este o professor substituto irá cobrir durante todo o período da 132 

licença apenas um professor, o que inviabiliza o escalonamento das licenças pós-doc. 133 

Professora Izabela encerra a discussão desse ponto propondo o encaminhamento de que as 134 

áreas amadureçam uma proposta que assegure aos docentes o direito ao gozo das licenças, 135 

mas que haja cobertura das demais atividades da Unidade. Ponto 7. Criação da Comissão de 136 

Imagem para Espaço Multiuso. Professora Izabela propõe criação da comissão de imagem 137 

para realizar curadoria das exposições no espaço multiuso, sugere os nomes do Professos 138 

Pablo, Professor Luis Hirano, Professor Glauco e uma discente doutoranda do programa de 139 

pós-graduação interdisciplinar em performances culturais. Ponto 9. O Comissão – Nota da 140 

Chefia – apresentação da proposta. Professor Fausto apresenta proposta produzida pela 141 



  

comissão de reformulação do modelo de avaliação dos docentes, explica que foram 142 

consultados um representante dos docentes, Professor Francisco Tavares, e um representante 143 

dos discentes, o estudante Lynk. O Professor Fausto prossegue explicando que analisou o 144 

modelo de avaliação do IME, apresentado na reunião passado, e que entendeu que o modelo 145 

não atendia as demandas da FCS haja vista que permitia muitas interpretações subjetivas, por 146 

esse motivo amparado pelo regime jurídico único produziu um novo modelo com itens 147 

objetivos, passa a apresentar o modelo com os objetivos e critérios de cada item, e explica que 148 

acredita ser mais eficiente que num primeiro momento o Conselho Diretor avalia a relevância 149 

dos itens e que depois se faça uma discussão dos pesos atribuídos a cada item. São os itens: 1- 150 

Assiduidade, 2- Pontualidade, 3- Desempenho de atividade docente, 4- Produtividade. 151 

Professora Izabela esclarece a intenção da direção e o trabalho da comissão, ressalta que não é 152 

intenção da direção implementar os critérios de avaliação sem prévia discussão, cede a 153 

palavra para as contribuições do conselho. Professor Diego sugere questões objetivas que 154 

podem ser aferidas de modo mais fácil pela direção: informe dos horários de atendimento, 155 

apresentação do relatório de pós-doc no prazo, e plano de trabalho. Professor Luiz Melo se 156 

pronuncia no sentido de que entende que é preciso alterar a cultura de atribuição automática 157 

de nota diante de situações graves de faltas do corpo docente. Izabela agradece o trabalho da 158 

comissão e propõe que o encaminhamento seja de amadurecer a discussão antes de uma 159 

deliberação definitiva sobre o modelo de avaliação. Insiste que considera importante a 160 

produção do novo método de avaliação ainda que demande muito tempo o processo. Izabela 161 

ainda apresenta a possibilidade de avaliação a partir da pontuação do SICAD/RADOC. Houve 162 

mudança na ordem dos pontos de pauta, aprovada pelo conselho diretor, e durante a discussão 163 

do ponto de pauta 7 a pedido do Professor Luiz Melo foi verificado que não havia quórum 164 

suficiente para prosseguimento da reunião, às 17:03 haviam dezenove pessoas presentes. 165 

Professora Andrea sugere que nos próximos encontros seja votado teto da reunião, tempo de 166 

cada ponto de pauta e tempo de fala. Professor Diego sugere encaminhamento de elaboração 167 

de email expondo a interrupção de reunião pelo esvaziamento. A reunião é encerrada por falta 168 

de quórum. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Ramon Pereira Ataide, 169 

Coordenador Administrativo, lavrei a presente ata que após lida será assinada por mim e 170 

pelos/as conselheiros/as. 171 
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