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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às 17h45, reuniram-se os docentes do 1 

Conselho do Departamento de Ciências Sociais com a presença de Liana de Paula, chefe do 2 

Departamento, Ingrid Cyfer, vice-chefe do Departamento, Ana Lúcia Teixeira, Carolina Pulici, 3 

Christina W. Andrews, Cynthia A. Sarti, Débora A. Maciel, Débora C. Goulart, Diego R. Ambrosini, 4 

Gabriela Nunes Ferreira, Henrique J. D. Amorim, Henrique Z. M. Parra, Humberto P. F. Alves, Ivan 5 

César Ribeiro, Javier Amadeo, José Carlos Gomes da Silva, Lilian Sales, Márcia Consolim, Mauro 6 

Luiz Rovai, Rogério Schlegel, Tatiana S. Landini, Valéria M. Macedo. Justificaram a ausência os 7 

professores Carlos A. Bello, Melvina A. M. de Araújo, Marcelo C. Ferreira e Rodrigo Ribeiro. Estão 8 

em afastamento os professores Alessandra El Far, Antônio Sérgio Carvalho Rocha, Bruno Konder 9 

Comparato, Davisson C. Cangussu de Souza, José Lindomar Albuquerque, Júlio César Casarin B. 10 

Silva, Márcia Tosta Dias e Maria Cristina Pompa. A chefe do Departamento, profa. Liana de Paula, 11 

que presidiu a reunião, passou aos informes. Em relação às Quartas Sociais, a Direção Acadêmica 12 

não autorizou gasto com passagens da profa. Anita Handfas, convidada do mês de outubro; 13 

consultada sobre o uso da verba PROAP (Capes) para este fim, a profa. Tatiana Landini, 14 

coordenadora em exercício do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – PPG/CS, informou 15 

que a EFLCH não teria uma Ata de Preços em vigor, o que impediria a operação; a chefe do 16 

Departamento ficou de acompanhar a confirmação dessa informação e tomar providências; também 17 

deverá consultar a Direção Acadêmica sobre a pretensão dos organizadores da Semana de Ciências 18 

Sociais – SeCS de 2015 de trazer para o evento, com ajuda do Departamento, um convidado de Minas 19 

Gerais e outro da Bahia. Sobre a distribuição de aulas para o biênio 2016/2017, a chefe do 20 

Departamento informou que o tema será discutido em reunião em breve, ainda em outubro, com o 21 

Conselho do Departamento e o Programa de Pós-graduação; será igualmente discutido o projeto do 22 

Departamento envolvendo graduação e pós-graduação. Sobre o adiamento do 1º semestre de 2015 em 23 

virtude da paralisação dos estudantes, foi repassada informação da prof. Dra. Ana Nemi, 24 

representante da EFLCH na Comissão Permanente de Pessoal Docente – CPPD, dando conta de que 25 

não haverá impacto na progressão da carreira docente, uma vez que a avaliação é mais qualitativa do 26 

que quantitativa: a progressão considera o conjunto de atividades e realizações da(o) docente no 27 

período avaliado; Nemi aconselhou o interessado a registrar no campo próprio do formulário 28 

pertinente a informação de que não ministrou curso integralmente em virtude da paralisação 29 

estudantil, quando for esse o caso. Sobre a Sala de Pesquisa do Departamento, foi informado que a 30 

Chefia possui chave de um espaço no 4º andar do Campus Provisório, com dois computadores, que 31 
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pode ser requisitada pelos docentes por e-mail; o espaço será dividido com o Instituto Base Social, 32 

dos estudantes de Ciências Sociais. Sobre a programação de férias 2016, foi informado que a Chefia 33 

do Departamento está recebendo em seu escaninho as programações individuais para assinatura e que 34 

estas devem depois ser entregues no RH da EFLCH, cujo horário de funcionamento durante a greve 35 

corrente é das 14h às 16h. Em seguida, passou-se à pauta. Pauta. 1) Aprovação de atas: foram 36 

aprovadas por unanimidade as atas da reunião ordinária que teve como ponto de pauta a 37 

contabilização da carga horária, realizada em 11 de agosto do corrente, e da reunião extraordinária 38 

com o mesmo tema, realizada em 25 de agosto do corrente. 2) Afastamentos dos docentes da área 39 

de Antropologia: os docentes da área informaram que não houve acordo sobre o tema entre eles. O 40 

assunto será retomado na próxima reunião ordinária do Departamento, em novembro. 3) 41 

Formalização das regras para afastamento dos docentes de Ciências Sociais e Educação: após 42 

debate sobre as especificidades da área em termos de carga docente e possibilidades de afastamento, 43 

os presentes concordaram que a discussão deve ser amparada por projeções futuras precisas do 44 

impacto de cada formato sobre a carga dos docentes da área. Foi aceita por unanimidade a sugestão 45 

da chefe do Departamento de manter a formalização das regras como estão e repautar o assunto em 46 

reunião futura. 4) Divisão dos espaços no Campus Definitivo: a chefe do Departamento informou 47 

que a primeira reunião recente da Congregação da EFLCH para tratar do assunto girou em torno da 48 

questão de ordem levantada pelas Ciência Sociais. Como a Direção Acadêmica adotou a interpretação 49 

de que a questão de ordem só se aplicava à discussão dos 818 m2 dos laboratórios, todo o debate 50 

sobre o espaço foi suspenso. Na reunião seguinte, todo o espaço foi discutido, com o seguinte 51 

encadeamento, proposto pelo Departamento de Ciências Sociais: 1) espaços de uso comum; 2) 52 

recursos espaciais mínimos para todos; 3) espaços departamentais de pesquisa. Em relação aos 53 

espaços de uso comum, ficou pendente a constituição de conselhos gestores; o Centro de Memória 54 

adiantou-se e propôs discussão imediata sobre o tema; Departamento deveria indicar por e-mail 55 

participante dessa discussão, que não será necessariamente o primeiro conselheiro. O prof. Javier 56 

Amadeo sugeriu que a estrutura mínima de gestão de todos os espaços de uso comum seja discutida 57 

em conjunto. A chefe do Departamento informou que a Congregação aprovou a destinação de um 58 

laboratório para cada departamento; nas Ciências Sociais, isso significa juntar Licenciatura e 59 

Bacharelado no mesmo espaço. A Comissão do Curso de Graduação (CCG) vai elaborar proposta e 60 

apresentar ao Conselho do Departamento. O coordenador da CCG, prof. Diego Ambrosini, disse ter 61 

sido informado pelo arquiteto da EFLCH de que o laboratório só terá armários, cadeiras e lousa, cuja 62 

compra já teria sido fechada; o prof. dr. Javier Amadeo estranhou a informação, por considerar que, 63 

não havendo prazo definido para mudança para o Campus Definitivo, não há como já ter a compra 64 

fechada; a profa. Dra. Debora Goulart sugeriu que os representantes do Departamento chequem a 65 
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informação na próxima reunião da Congregação, marcada para 1º de outubro. O prof. Henrique Parra 66 

perguntou como serão contemplados na distribuição dos espaços os projetos de pesquisa que já 67 

possuem equipamentos. A chefe do Departamento informou que cada departamento terá de 68 

contemplar essas necessidades internamente, a partir da regra de distribuição dos espaços de pesquisa 69 

baseada em 50% do total divididos entre os departamentos considerados individualmente e os outros 70 

50% levando em conta a quantidade de professores de cada departamento. Em relação às salas dos 71 

professores, a chefe do Departamento informou que outros departamentos estão dando preferência 72 

por reunir vários docentes em cada ambiente, fazendo com que seus grupos de pesquisa funcionem 73 

nesses espaços; embora os docentes de Ciências Sociais já tenham se manifestado sobre o tema em 74 

outras ocasiões, a chefe do Departamento fará nova consulta ao colegiado por e-mail. 5) Atividades 75 

esporádicas de docentes do Departamento: a profa. Liana de Paula informou que, apesar da 76 

Dedicação Exclusiva prevista na posse, os docentes da Unifesp podem realizar as chamadas 77 

“atividades esporádicas”, com carga máxima de 120 horas anuais; nesta ocasião, ela consultou o 78 

colegiado sobre autorização para que realize atividades esporádicas envolvendo mapeamento dos 79 

sistemas de atendimento socioeducativo a adolescentes. A prof. Christina Andrews também consultou 80 

o colegiado sobre autorização para realizar atividades editorais junto a uma revista internacional. Os 81 

pedidos foram aprovados por aclamação. 6) Moção do Departamento de Ciências Sociais de apoio 82 

à escola estadual de Sorocaba que sofre constrangimentos por parte da Polícia Militar paulista: 83 

a moção foi aprovada pelos presentes, com uma abstenção. Nada mais havendo a tratar, a profa. Dra. 84 

Liana de Paula encerrou a reunião e eu, Rogerio Schlegel, redigi a presente ata. 85 


