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

3

ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS. Aos seis dias do mês de novembro do

4

ano de 2018, justificados os ausentes, a reunião presidida pelo Chefe do Departamento,

5

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

6

dois de outubro e ata extraordinária de dezesseis de outubro- Atas aprovadas com a seguinte

7

alteração na ata ordinária em Atribuição de Aulas: - Esclareceu-se que, da área da Sociologia da

8

Educação, estão disponíveis para o rodízio entre os Docentes do Departamento as Ucs de

9

Ciências Sociais e Educação e Estágios II e III. A UC Sociologia da Educação oferecida ao

10

Campus estará sob a responsabilidade exclusiva dos Docentes da área. 2.

Responsabilidade

11

das chefias de Departamento sobre Patrimônio dos centros interdepartamentais: - Após

12

ampla discussão foi decidido apresentar uma contra proposta à Congregação : a) verificar a

13

possibilidade de os centros interdepartamentais possuírem centros de custo e assim assumirem

14

responsabilidade pelo patrimônio, pois então poderiam fazer um seguro que comtemplasse os

15

bens alocados no centro; b) Caso a opção acima seja inviável, cada chefia de departamento seria

16

responsável pelo patrimônio, enquanto o coordenador do centro for do respectivo departamento,

17

sendo que o chefe terá acesso à listagem completa dos equipamentos do centro e das normas de

18

uso e segurança adotadas no centros. 3) Avaliação licença capacitação: Foi decidido que chefia

19

de departamento consultaria a divisão de recurso humanos e quem mais julgasse necessário para

20

saber como fazer uso desta licença, já que não ficou claro se ela pode ser utilizada para fazer

21

pesquisa.

22

resolvida pela CAEC. 5) Condições de trabalho na Universidade - Solicitar uma discussão na

23

Congregação sobre como podemos nos articular para assegurar liberdade de ensino e

24

segurança da comunidade. 5) Cessão temporária de Docentes para o Departamento-

25

Verificar a possibilidade dos colegas do Campus Zona Leste e Campus Osasco nos ajudar a

26

cobrir as aulas ministradas pela profa. Cynthia Sarti, cedida à Reitoria para atuar como diretora

27

da Editora da Unifesp. Nada mais havendo a tratar, eu secretária-executiva, Sandra

28

Moitinho lavrei esta ata.

4) Coordenação da Câmara de Extensão da EFLCH- A questão está sendo

