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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

REALIZADA EM 03 DE MAIO DE 2016. 

 

Aos três de maio de 2016 com início às 17h45, reuniram-se os membros do Conselho do 1 

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

Departamento, deu início à reunião com os seguintes informes: Workshop sobre 3 

Internacionalização da Unifesp: foi discutido no Workshop, realizado na Reitoria, os tipos de 4 

política de internalização e a mobilidade de docentes e discentes. Os presentes nesta reunião 5 

pontuaram os entraves burocráticos para convênios internacionais, a necessidade do envolvimento 6 

da Pró Reitorias de Graduação e Gestão com Pessoas na internacionalização e a necessidade de 7 

verba para traduções (para publicação em revistas estrangeiras). Foi informado o lançamento do site 8 

da Unifesp em inglês. Projeto 30 horas: foi compartilhado na lista de email o link para avaliar os 9 

setores que estão experimentalmente sob o funcionamento de 12 horas ininterruptas. Em seguida, a 10 

prof.ª Liana deu início ao primeiro ponto da pauta: 1. Atas: as atas de 2016 continuarão pendentes, 11 

pois a secretária do Departamento está ausente por problemas respiratórios. 2. Retomada das 12 

atividades no Campus Pimentas: desde 18 de abril, foram identificados os seguintes problemas 13 

operacionais pelos presentes: ausência de internet, wi-fi, computadores, impressoras e eletricidade 14 

nas tomadas; banheiros sem luz; Restaurante Universitário (bandejão) com fila de uma hora; 15 

lanchonete precária; falta de apagador; biblioteca inoperante; problemas com elevador; ausência de 16 

limpeza pós obra; sala de professores longe da adequada. Também foi pontuado que há uma 17 

expectativa da Direção de que a cada um arrume o seu espaço. O prof. Mauro pediu o registro em 18 

ata de que reconhece todo o esforço da Direção, da Chefia e dos colegas de pensar no dinheiro 19 

público quanto a economizar o aluguel; porém, dentro da área que atua, a Educação é um valor 20 

maior e a mudança só deveria ter acontecido quando estivesse tudo pronto. A prof.ª Débora Maciel 21 

acrescentou que se perderam dois meses para estar sem condições mínimas, salubres e sugeriu levar 22 

os sofás das antigas salas de professores para as salas das chefias. Segundo o prof. Bruno, há queixa 23 

de servidores que a copa foi improvisada num banheiro. A prof.ª Ana Lúcia pontuou que todos 24 

sabemos que o erro está na decisão de mudança a despeito da Congregação de 15.01.2016. A prof.ª 25 

Liana apontou, como encaminhamentos, listar os problemas e cobrar providências e reiterou o 26 

repúdio às condições atuais e atrasos nos cronogramas. A prof.ª Christina Andrews disse que não 27 

temos servidores suficientes no Campus e a Reitoria se mantém silenciosa. Sugeriu que a 28 

Congregação solicite emergencialmente à Reitoria pessoal para atenuar este momento de retomada 29 

das atividades. Por fim, o prof. Mauro informou que a sala de apoio está pronta para impressão. 3. 30 

UC de Estágio: dados o atraso no início do semestre letivo e as condições atuais do Campus, foi 31 

colocada a questão de suspender ou não o semestre da UC de Estágio de Ciências Sociais e 32 

Educação. Segundo os professores Henrique Parra e Débora Goulart, há uma turma de 33 
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aproximadamente 80 discentes inscritos e, se a documentação não estiver pronta em tempo, a UC 34 

ficará comprometida. Ficou decidido que a UC não será suspensa e que a Chefia marcará uma 35 

reunião com a Direção para conseguir garantir que a TAE Eliane, responsável pelo setor de Estágio, 36 

possa atender aos Cursos. 4. Eleição da Coordenação da Licenciatura: a Comissão Eleitoral 37 

apurou 18 votos a favor da chapa composta pelos professores José Carlos Gomes da Silva 38 

(Coordenador) e Diego Rafael Ambrosini (Vice Coordenador); não houve nulos, nem brancos. O 39 

resultado foi homologado pelo Conselho e segue para homologação da Congregação no próximo 40 

dia 12, juntamente com as mudanças no PPC. 5. Representação Discente: a prof.ª Liana apontou 41 

que o Conselho passou o ano de 2015 sem representantes discentes. Foram indicadas duas 42 

possibilidades: ou o Conselho organizar a eleição dos representantes discentes ou solicitar 43 

(novamente) aos alunos organizarem a eleição. O encaminhamento foi o de consultar a legislação 44 

para deliberar na próxima reunião. 6. Regimento do Departamento: foi criado um grupo de 45 

trabalho composto pelos professores Rogério Schlegel e Christina Andrews para atualizar o 46 

regimento interno do Departamento, que é de 2010. Sobre o mandato da chefia, ficou decidido que 47 

o mandato atual seguirá o exposto nos regimentos da UNIFESP e da EFLCH, com duração de três 48 

anos. A reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por Vilma Gama da Silva Castro, Secretária 49 

Executiva, em 28.06.2016. 50 
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