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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO – ESCOLA DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIFESP
CAMPUS GUARULHOS
1

Ao segundo dia de dezembro do ano de dois mil e quatorze com início às 17h45, reuniram-se os

2

senhores professores do Departamento de Ciências Sociais com a presença de Liana de Paula, Chefe

3

do Departamento de Ciências Sociais, Bruno Konder Comparato, Vice Chefe do Departamento de

4

Ciências Sociais, Alessandra El Far, Ana Lúcia de Freitas Teixeira, Carlos Alberto Bello e Silva,

5

Carolina Martins Pulici, Davisson Charles Cangussu de Souza, Débora Cristina Goulart, Diego

6

Rafael Ambrosini, Henrique José Domiciano Amorim, Humberto Prates da Fonseca, Ivan César

7

Ribeiro, Javier Amadeo, José Carlos Gomes da Silva, José Lindomar Coelho Albuquerque, Júlio

8

Cesar Casarin Barroso Silva, Marcia Cristina Consolim, Maria Fernanda Lombardi Fernandes,

9

Rogério Schlegel, Rodrigo Barbosa Ribeiro, Uirá Felipe Garcia e Valéria Mendonça de Macedo.

10

Com a palavra, a prof.ª Liana de Paula, Chefe do Departamento, iniciou a reunião com os seguintes

11

informes: Apresentação do prof. Rodrigo Ribeiro, novo membro do Departamento; Atualização do

12

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016-2020, tema que será tratado na primeira reunião

13

ordinária do Departamento em 2015, prevista para março; Calendário de reuniões ordinárias do

14

Departamento; Previsão e execução do orçamento do Departamento 2015; e 1º Congresso da Unifesp,

15

que ocorrerá entre os dias 08 e 10 de dezembro de 2014. 1º Item da pauta: Recomposição de

16

representações do Departamento: 1.1 Câmara de Extensão – EFLCH. A prof.ª Liana explicou que,

17

devido à ausência do prof. Henrique Parra, atual representante na Câmara, este ponto será adiado para

18

próxima reunião do Departamento; 1.2 Comissão de Eventos – DCS: A prof.ª Liana informou que o

19

mandato vence em dezembro de 2014 e que a comissão precisa ser recomposta para 2015. Foram

20

aprovados, como novos membros da Comissão de Eventos, os professores Henrique Amorim

21

(reconduzido), Débora Goulart, Humberto, Rogério e Uirá. 2º Item da pauta: Projeto de reforma do

22

Prédio Arco (Pimentas). Segundo a prof.ª Liana, a Comissão de Infraestrutura sugeriu que a vocação

23

desse prédio seja comportar gabinetes de professores, secretaria de cursos e departamentos,

24

intercalando com espaço para pesquisa. O prof. Henrique Amorim informou que, na apresentação

25

feita pelo arquiteto, ficou entendido que os departamentos seriam consultados no momento da

26

definição dos espaços e que o projeto incluía sete espaços para pesquisa. O Prof. Javier solicitou a

27

participação do arquiteto em uma nova reunião, para expor melhor o projeto e verificar as

28

necessidades do departamento. O prof. Javier também solicitou que fique pautado quais são os

29

espaços que não têm ocupação pré-determinada. O prof. Júlio ressaltou a preocupação das salas de

30

pesquisas serem sacrificadas no caso de abertura de novos cursos e que esse tema precisa ser melhor

31

discutido. Três propostas de encaminhamento foram colocadas em votação: (a) Pedido de adiamento
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32

da votação na reunião da Congregação, vinculada à discussão da ocupação dos espaços no

33

anteprojeto, que recebeu sete votos; (b) Aprovação do anteprojeto apresentado pelo arquiteto, que

34

recebeu seis votos; (c) Desaprovação do projeto, nenhum voto. Houve cinco abstenções. A proposta

35

de pedido de adiamento da votação na reunião da Congregação foi aprovada. 3º Item da pauta:

36

Criação de novos cursos no campus Guarulhos (Arqueologia, Arquivologia, Museologia e Direito). O

37

prof. Bruno informou que o curso de Direito já foi aprovado pelo MEC, aguardando somente a

38

definição do local a ser implantado, e que já existe uma proposta de trazer o curso para o campus

39

Guarulhos. O prof. Javier disse que essa questão deve ser discutida no âmbito do Plano de

40

Desenvolvimento Institucional – PDI, em conjunto com o PDInfra, que iniciará no próximo ano. Por

41

isso, sugeriu que esse ponto não seja deliberado neste momento, o que foi aprovado por todos os

42

presentes. 4º Item da pauta: Distribuição do orçamento da Unifesp pelos campi. A prof.ª Liana

43

informou que, dentro dos parâmetros estabelecidos pela Comissão de Orçamento da EFLCH, o

44

Departamento não consegue gastar todo o valor liberado e que, por isso, é preciso maior autonomia

45

para remanejar o valor para outro recurso, conforme necessidade do Departamento. Não houve

46

deliberação sobre este item. 5º Item da pauta: Aprovação dos documentos do curso de Ciências

47

Sociais: 5.1 Regulamento do curso de Ciências Sociais. O prof. Diego, membro da CCG, explicou

48

que o regulamento não está requisitado entre os documentos exigidos pela Prograd e que, por isso,

49

será discutido em outra reunião. 5.2 Regulamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e 5.3

50

Atividades complementares. O prof. Diego apresentou as minutas dos documentos Regulamento dos

51

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades complementares. Em votação, foram ambos

52

aprovados por unanimidade. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Andréia Pereira, na qualidade de

53

secretária do Departamento de Ciências Sociais, lavrei a presente ata. Guarulhos, 02 de dezembro de

54

2014.

