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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 

Aos vinte e quatro de novembro de 2015 com início às 17h40, reuniram-se os senhores professores do 1 

Departamento de Ciências Sociais, conforme lista de presença. A profa Liana, chefe do 2 

Departamento, deu início a reunião com os seguintes informes: 1) retorno dos trabalhos realizados 3 

pela secretária Andréia Pereira, que apresentou os formulários para preenchimento sobre a avaliação 4 

de desempenho do setor Secretaria de Departamentos, referente ao Projeto Piloto 30h/semanais; 2) 5 

continuidade do III Colóquio de Humanidades, que ocorrerá no dia 25/11; 3) reunião ordinária do 6 

Conselho, que será no dia 01/12; 4) período de recesso do campus Guarulhos, que será entre os dias 7 

21/12/15 e 03/01/16. Nesse período, o campus estará fechado. Em seguida, deu início a pauta única: 8 

Alterações no Estatuto e Regimento Geral da Unifesp, com base nas resoluções do I Congresso da 9 

Unifesp. Na última reunião do Conselho Universitário – Consu, foi aprovado um calendário de 10 

reuniões extraordinárias para discussão de propostas de reforma do Estatuto e do Regimento Interno, 11 

da Unifesp, encaminhadas pela Comissão de Reforma do Estatuto (Portaria 2548/2015), com base nas 12 

resoluções do I Congresso da Unifesp. De acordo com esse calendário, a primeira reunião será em 02 13 

de dezembro e discutirá a representação dos segmentos docente, discente e dos técnicos na consulta 14 

para dirigentes – reitor e diretor acadêmico. A Congregação da EFLCH marcou reunião 15 

extraordinária para 30 de novembro para tratar do mesmo tema. A profa Liana solicitou, então, ao 16 

Conselho do Departamento de Ciências Sociais uma posição a ser apresentada na próxima reunião 17 

extraordinária da Congregação. O Prof. Carlos Belo fez a proposta de encaminhamento que não se 18 

fizesse votação nesse momento e fosse solicitado um adiamento da votação no Consu. A profa Liana 19 

pôs em votação, e a proposta foi negada com 11 votos contrários, 05 votos favoráveis, e uma 20 

abstenção. Em seguida a profa Liana pôs em votação a proposta sobre a consulta paritária para 21 

dirigentes, sim ou não, que teve 14 votos contrários, 03 votos a favor e nenhuma abstenção. Também 22 

pôs em a votação da proposta de se manter a formalidade da consulta, tal como está no estatuto e 23 

regimento geral da Unifesp, nos termos da LDB, que teve 14 votos favoráveis e 03 abstenções. A 24 

reunião foi encerrada e eu, Andréia Pereira, na qualidade de secretária do Departamento de Ciências 25 

Sociais, lavrei a presente ata.  26 
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