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1. ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA ESCOLA 2 

DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos dois dias do mês outubro do ano de 2018, 3 

justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e 4 

Silva, iniciou às 11 horas: 1.  Aprovação da ata da reunião do Conselho do Departamento 5 

ordinária de 07 de agosto, APROVADA por unanimidade. 2.    Aprovação do Afastamento do 6 

Prof. Uirá Garcia: - O Prof. Uirá explicou brevemente as atividades que realizará em seu 7 

afastamento. Mencionou que houve atraso na concessão de sua bolsa FAPESP, e que por isso 8 

ministrou aulas este semestre e negociou com a área a possibilidade de se afastar no período de 9 

01/10/19 a 31/12/19. Após discussões, o afastamento foi aprovado. 3.- Política de Afastamentos de 10 

Docentes do Departamento. O Prof. Henrique Amorim informou que após reunião com a comissão 11 

afastamentos decidiu-se pela  inclusão de dois (2) pontos para aprofundar o regimento já existente, 12 

sendo o primeiro relacionado ao prazo para solicitação dos afastamentos, tendo em vista que houve 13 

alguns problemas para montar a grade para o próximo semestre, e o segundo relacionado à questão do 14 

afastamento para licença capacitação, que é um direito dos docentes. Em seguida, discutiram os 15 

critérios que definem a capacitação docente, contidos no decreto 5707/2006. O Prof. Carlos Bello 16 

salientou também a importância de que os afastamentos não causem ônus ao Departamento, bem como 17 

ressaltou a importância de que os documentos sejam entregues dentro do prazo. Decidiu-se, por fim, 18 

que o documento apresentado em reunião fosse aprovado.    4. - Avaliação de Solicitações de Licença 19 

Capacitação: - Com relação ao pedido de afastamento da Prof. Márcia Tosta, o colegiado deliberou 20 

por adiar a discussão para a próxima reunião com o intuito de coletar maiores informações sobre os 21 

procedimentos corretos a serem adotados quanto à solicitação. 5.  Posicionamento do Departamento 22 

face à cessão temporária de docente para a Reitoria:-O Prof. Carlos Bello leu o ofício referente à 23 

cessão da Prof.ª Cynthia  à Reitoria para todos os presentes, informando que a decisão será 24 

encaminhada à próxima reunião da Congregação. A Prof.ª Cynthia  explicou os motivos que levaram a 25 

Reitoria a pedir sua cessão, salientando que irá trabalhar com atividades relacionadas à Editora 26 

Unifesp. O Prof. Carlos Bello ponderou a importância da cessão temporária de um docente pela 27 

Reitoria ao Departamento de Ciências Sociais durante o período em que a Profa. Cynthia  estiver 28 

cedida, tendo em vista que há um pacto de vagas estabelecido entre a Reitoria e o Campus, e entre o 29 

Campus e os Departamentos, o que acarreta a necessidade de haver alguém que possa substituir a 30 

Profa. Cynthia Andersen Sarti. Salientou a importância de que esse pedido seja encaminhado à 31 

Congregação. O Conselho aprovou que a chefia deverá encaminhar a solicitação de um professor 32 

substituto ou de algum docente que possa colaborar na divisão de trabalho da área de Antropologia.  6. 33 

Atribuição de Aulas: Foi aprovada a atribuição de aulas para o primeiro semestre de 2019.  34 

Informes: 1)CEFIAI :- Foi informado que está em discussão uma proposta para que a 35 
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responsabilidade pelos espaços interdepartamentais seja rotativa entre as Chefias de Departamento do 36 

Campus, e que esse assunto será melhor discutido na próxima reunião a ser realizada no dia 18/10. 2) 37 

LAVE: - Foi informado que será feita reunião para averiguar o interesse de outros docentes em 38 

participar do projeto do Laboratório de Audiovisual do Campus, e que os interessados podem 39 

encaminhar propostas de projetos que utilizem os recursos disponíveis no LAVE. – 3) Atribuição de 40 

Aulas: Nada mais havendo a tratar, eu Técnica em Administração em Educação, Sandra 41 

Moitinho lavrei esta ata. 42 


