POLITICA PARENTAL DCI UFSCar

Com o objetivo de apoiar institucionalmente docentes alocados/as no Departamento de Ciência da
Informação, no que diz respeito às diferentes fases de sua vida que impactam em sua atividade profissional
e que estão relacionadas a demandas de atenção intensa aos cuidados parentais (inclui-se neste
entendimento a fase de gestação, cuidados com filhos pequenos em fase de amamentação e na
primeiríssima infância, cuidados com filhos grandes com demandas especiais de saúde, cuidados com pais
idosos e outros familiares com problemas de saúde), é que se propõe a Política parental DCI UFSCar.

Capitulo I – Espaço Físico
Art.1 - Ampliar os usos do banheiro de acessibilidade para uso familiar e incluir em seu espaço um trocador.
Parágrafo único. Fazer adequada sinalização ao espaço para orientar o uso por estes grupos.
Art.2- Oferecer espaço apropriado para Amamentação (tanto para docentes, discentes e T.As, nos espaços
do Departamento de Ciência da Informação) respeitando as orientações legais que indicam a necessidade
destes ambientes nos locais de trabalho.

Capitulo – Das atividades de ensino, pesquisa e extensão
Art.3 – Na distribuição de bolsas monitorias, utilizar como critério de desempate, a condição do/a docente,
no que diz respeito as suas demandas de cuidados parentais.
Art.4 – Viabilizar a contratação de Docente Voluntário, para desenvolvimento de atividades em conjunto a
docentes que estejam com demandas urgentes relacionadas a cuidados parentais.

Em caso de urgência com cuidados parentais que demandem ausência de docentes em aulas presenciais,
comunicar secretaria de Departamento e Secretaria de Curso, para planejamento de providências.

As proposições desta política estão pautadas nos estudos desenvolvidos pelo grupo ofertante da Aciepe:
Mulheres da Ciência (DCI/UFSCar), nas atividades desenvolvidas pelo Programa de Extensão Gestar (UFSCar)
e nas pesquisas desenvolvidas pelo Parent in Science.

Essa Política entra em vigor a partir de sua aprovação na 205ª Reunião Ordinária do Departamento de Ciência
da Informação da UFSCar, ocorrida em 31/01/2022 e poderá ser reformulada e ampliada, conforme
necessário.

