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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS 2 

SOCIAIS DA ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS.  Aos quatro dias 3 

do mês dezembro do ano de 2018, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do 4 

Departamento, Prof. Carlos Alberto Bello e Silva, iniciou às 10h:30min. 1.   Aprovação da ata 5 

ordinária de seis de novembro Ata aprovada com a seguinte alteração: A UC Sociologia da 6 

Educação não entra no rodízio entre docentes das outras áreas do departamento. 2.    Autorização 7 

para afastamento ao exterior   - Foi Aprovado por unanimidade o afastamento da professora 8 

Melvina Araújo para atividades de pesquisa entre 11 de março e 30 de abril de 2019. 3. . Atividades 9 

esporádicas. Foi autorizada pelo Conselho do Departamento por unanimidade a atuação remunerada 10 

da professora Andrea Barbosa no curso Uma introdução ao filme etnográfico e à etnografia fílmica, 11 

no Centro de Pesquisa e Formação do Sesc em São Paulo. 4. Calendário de Reuniões do Conselho 12 

de Departamento para o primeiro semestre de 2019:  A primeira reunião do ano será no dia 26/02 13 

referente ao mês de março, em 02/04 para abril, no mês de maio será dia 30/04, em junho no dia 14 

04/06 e em julho 02/07. 5. Indicações de docentes (1 titular e um suplente) do Departamento 15 

para compor Comissão Organizadora Local do V Congresso Acadêmico Unifesp 2019: Foram 16 

aprovadas as indicações das professoras Liana de Paula e Maria Fernanda Lombardi Fernandes, 17 

respectivamente.  6. Cessão temporária de Docentes para o Departamento O colegiado avaliou 18 

que deve discutir cuidadosamente a atribuição de carga horária aos docentes, em função das novas 19 

perspectivas de atuação do MEC, de modo que somente depois desta discussão será examinada a 20 

possibilidade dos colegas do Campus Zona Leste e Campus Osasco nos ajudar a cobrir as aulas 21 

ministradas pela profa. Cynthia Sarti, cedida provisoriamente à Reitoria para atuar na direção da 22 

Editora da Unifesp 7,  Mudanças de Domínios Conexos Fixos: Há perspectivas de flexibilização dos 23 

domínios conexos da Filosofia em 2020 mas, em função da discussão da carga horária dos docentes 24 

mencionada no item anterior, somente após esta discussão será possível analisar como o 25 

departamento vai atuar frente às citadas mudanças. 8. Destinação de vagas de professores 26 

visitantes: - Foram duplicadas as vagas para o campus (vinte ao invés de dez) e, após os relatos dos 27 

debates na Congregação, o colegiado deliberou concordar com as duas vagas para o nosso programa 28 

de pós e a destinação das outras 18 vagas. Nada mais havendo a tratar, eu secretária-executiva, 29 

Sandra Moitinho lavrei esta ata. 30 


