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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 2 

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos vinte e oito dias do mês novembro 3 

do ano de 2017, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento, 4 

Prof. Carlos Alberto Bello e Silva, iniciou às 18 horas: 1.      Aprovação da ata da reunião do 5 

Conselho do Departamento de 31 de outubro de 2017. APROVADA por unanimidade. 6 

2.      Homologação do resultado da eleição para representação discente no Conselho do 7 

Departamento, vide anexo. Mafalda para vespertino (sem suplente). APROVADA. Nova 8 

eleição em março para suplente da graduação vespertino; titular e suplente da graduação noturno 9 

e titular e suplente da pós-graduação. 3.      Resolução sobre afastamento docente: Aspectos 10 

complementares à decisão anterior do Conselho. Vide anexo sobre lei 12.772 da carreira, 11 

em cujo artigo 26 se fala de afastamento para aperfeiçoamento. O prof. Carlos informou que 12 

a Lei 12772 (da carreira docente) prevê afastamento para aperfeiçoamento (artigo 26, parágrafo 13 

primeiro, item V, em anexo), o que a resolução poderia contemplar para todo o tipo de 14 

afastamento para pesquisa que não pós doc ou pós-graduação. O Conselho aprovou solicitar 15 

reunião com a CPPD para reformular o texto e incluir o afastamento para pesquisa, além de 16 

eliminar a prerrogativa da CPPD avaliar o mérito do afastamento, o que caberia ao departamento 17 

(passando pela congregação, caso isto seja necessário), cabendo ao RH checar a documentação. 18 

Profa. Débora Goulart sugeriu seguir um bom exemplo que já exista em uma das 60 19 

universidades do país. 4.      Possível representação do departamento na Comissão de 20 

Acessibilidade e Inclusão da EFLCH. Solicitar manifestação de interesse pela lista do 21 

colegiado.  5.      Representação do departamento na Comissão de Espaço Físico, 22 

Infraestrutura, Acessibilidade e Inclusão da EFLCH (Cefiai), considerando o novo 23 

regimento aprovado (em anexo). Falar com os professores: Ingrid, Ana ou Júlio, que possuem 24 

alguma experiência no assunto, para saber sua disposição em assumir esta representação. 25 

6.      Definição de calendário de reuniões do Conselho de Departamento em 2018. Com o 26 

objetivo de tentar esgotar a pautas que não tem se concluído no entre aulas faremos uma 27 

experiência no primeiro semestre de 2018 às 10:00 horas de todas as primeiras terças-feiras antes 28 

da congregação, a saber 6/3, 3/4, 2/5 (quarta-feira excepcionalmente), 5/6 e 3/7, avaliando-a ao 29 

fim do período. 7.      Aprovação da prorrogação do afastamento da profa. Lilian até 30 

fevereiro de 2018. APROVADA por unanimidade. 8. Aprovação do afastamento da profa. 31 

Gabriela até agosto de 2018; O afastamento da profa. Gabriela ocorrerá entre 1º de março a 32 
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1º de agosto, no lugar do afastamento do prof. Diego, deliberado em reunião anterior deste 33 

Conselho. Nada mais havendo a tratar, eu secretária-executiva, Vilma Gama da Silva 34 

Castro lavrei esta ata. 35 


