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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

Ao primeiro de dezembro de 2015 com início às 17h55, reuniram-se os senhores professores do 1 

Departamento de Ciências Sociais, conforme lista de presença. A Prof.ª Liana deu início à reunião 2 

dando a palavra aos docentes convidados do Departamento de Letras, Prof.ª Rita, Prof.ª Joana e Prof. 3 

José Hamilton, que trouxeram o informe sobre o projeto de implementação do Centro de Línguas, 4 

cujos espaços já foram aprovados pela Congregação. O Centro de Línguas será um espaço de 5 

formação em língua estrangeira (inglês, francês e espanhol) aberto a toda a comunidade, sob 6 

supervisão dos docentes. O Departamento de Letras solicitou apoio do Conselho ao projeto e à 7 

iniciativa de demanda de espaço e vagas do EBTT (Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico 8 

e Tecnológico) para o Centro de Línguas. O segundo informe foi dado pelo Prof. José Carlos sobre o 9 

Núcleo de Estudos Afro Brasileiros – NEAB, inciativa aberta a todos os docentes que trabalham na 10 

área de ética racial. A Prof.ª Débora Goulart informou sobre o grupo de trabalho sobre a Base 11 

Nacional Curricular, que elaborará um documento e realizará um seminário para colocá-lo em 12 

discussão. Há também a possibilidade de realizar consulta pública. Em seguida, a Prof.ª Liana deu 13 

início ao primeiro ponto da pauta: 1. Aprovação das atas da reunião ordinária de 03 de novembro 14 

e extraordinária de 24 de novembro de 2015. Aprovadas por unanimidade. 2. Mudança para o 15 

Pimentas. A Prof.ª Christina Andrews pediu a palavra e solicitou que constasse em ata sua 16 

preocupação com as condições de segurança e que não compactua com a decisão de mudança 17 

precipitada e com qualquer acidente que possa acontecer pela falta de segurança. Chamou atenção 18 

ainda para um fato corrido em 2012, em que um acidente levou a vida de um funcionário da 19 

transportadora que atuava na obra. Também salientou que, se não fosse a insistência de muitos da 20 

comunidade EFLCH para encontrarmos um prédio provisório, a tragédia poderia ter sido ainda pior. 21 

Para a Prof.ª Christina, os cuidados com a segurança devem continuar agora, uma vez que teremos 22 

cerca de três mil pessoas circulando no Campus durante a reforma do prédio Arco. Em seguida, o 23 

Prof. Mauro também solicitou que constasse em ata sua preocupação com a qualidade acadêmica 24 

durante o período de reforma do Arco. A Prof.ª Andrea Barbosa fez a proposta de encaminhamento 25 

de que fossem elencadas condições mínimas para efetivação da mudança. A Prof.ª Liana propôs a 26 

votação de retorno ao Pimentas condicionada à reforma do arco iniciada e com cronograma para 27 

término e outras condicionantes, a serem votadas na sequência. Em votação: 9 votos favoráveis, 5 28 

contrários e 1 abstenção, sendo aprovado o retorno ao Pimentas se atendidas as condicionantes, 29 

votadas na sequência. A Prof.ª Christina Andrews propôs, por questão de ordem, que os demais 30 

pontos de pauta fiquem para a próxima reunião do conselho devido ao prolongamento da discussão 31 
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sobre a mudança e ao avanço do horário. A Prof.ª Liana propôs o adiamento do 3º e 5º pontos da 32 

pauta (Eventos do Departamento: 2015 e 2016 e Carga horária de ensino para professores 33 

credenciados em programas de pós-graduação de outros departamentos ou unidades), aprovado por 34 

todos. Em continuidade, foram elencadas as seguintes condicionantes para retorno ao Pimentas com o 35 

prédio Arco em reforma: 1) Mudança somente com reforma do arco iniciada e com cronograma 36 

preciso de término; 2) Planejamento de segurança ambiental; 3) Retorno de toda comunidade 37 

acadêmica, inclusive dos TAE; 4) Condições acadêmicas asseguradas; 5) Transporte assegurado; 6) 38 

Contratos de segurança e limpeza adequados; 7) Que seja marcada um reunião extraordinária da 39 

Congregação no início do mês de fevereiro de 2016 para verificação do cumprimento das condições, 40 

antes do início da mudança. Colocada em votação a aprovação dessas condições: 11 votos favoráveis 41 

e 2 abstenções. 3. Organização das reuniões do Conselho: padronização de atas, gravação, dia e 42 

horário das reuniões para 2016, foi aprovada a gravação de áudio das reuniões e solicitado a 43 

verificação de informação da preservação do áudio junto ao TI. O dia e horário das reuniões será 44 

rediscutido na primeira reunião ordinária de 2016. 4. Afastamentos 2016 e 2017 – Antropologia. 45 

Primeiro semestre de 2016: Cristina Pompa e Alessandra El Far; segundo semestre de 2016: Cynthia 46 

Sarti, Lilian Sales e Melvina de Araújo; primeiro semestre de 2017: Cynthia Sarti, Lilian Sales e 47 

Melvina de Araújo; segundo semestre de 2017: José Carlos G. da Silva e Marcos Rufino. Em 48 

votação: aprovado por unanimidade. A reunião foi encerrada e eu, Andréia Pereira, na qualidade de 49 

secretária do Departamento de Ciências Sociais, lavrei a presente ata.  50 
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