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 ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIFESP 

CAMPUS GUARULHOS 

Em quatro de agosto de dois mil e quinze, às 17h30, reuniram-se os professores do Departamento de 1 

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

Ingrid Cyfer, Vice Chefe do Departamento de Ciências Sociais, Ana Lúcia de Freitas Teixeira, 3 

Andréa Barbosa,  Carolina Martins Pulici, Diego Ambrosini, Gabriela Nunes Ferreira, Ivan Ribeiro,  4 

Márcia Consolim, Marcos Rufino, Maria Fernanda Lombardi, Tatiana S. Landini, Uirá Garcia e 5 

Rogério Schlegel. Justificaram ausência os professores Cynthia Andersen Sarti, Henrique Amorim, 6 

Henrique Parra, Javier Amadeo, Lilian Sales, Marcelo Costa Ferreira, Mauro Rovai, Rodrigo Ribeiro 7 

e Valéria Macedo. Estão afastados os professores Alessandra El Far, Antônio Sérgio Carvalho Rocha, 8 

Bruno Konder Comparato, José Lindomar Coelho Albuquerque, Júlio César Casarin Barroso Silva, 9 

Márcia Tosta Dias, Maria Cristina Pompa. 1o Informe: apresentação do Instituto Base Social. As 10 

alunas presentes descreveram as atividades do Instituto e sua estrutura organizacional. Entre as 11 

principais atividades estão a oferta de mini-cursos de metodologia, oferecidos por professores da casa 12 

e de fora; organização de seminários de pesquisa, ministrados por professores da casa; e reuniões do 13 

Núcleo de Livre Pensamento, composto por estudantes de graduação e pós-graduação, buscando o 14 

diálogo entre estudantes de Ciências Sociais, da História e da Filosofia. Além disso, o Instituto 15 

planeja realizar colóquios anuais. No que se refere à estrutura organizacional, as alunas informaram 16 

que o Instituto  está dividido em coordenadorias, quais sejam: coordenadoria administrativa, 17 

coordenadoria de comunicação e coordenadoria de pesquisa, coordenadoria de projetos e 18 

coordenadoria de tecnologia. De acordo com o estatuto do Instituto, as pesquisas devem ser 19 

supervisionadas por um orientador oficial e um conselho com no mínimo três professores. Essas são 20 

as exigências legais para  funcionamento de empresa júnior. As alunas informaram que o Instituto 21 

não tem sala disponibilizada para seu funcionamento e observaram que a chefia de departamento 22 

pode solicitar uma sala no campus que funcione como sua sede provisória. A professora Liana 23 

solicitou às alunas  presentes o envio de material por escrito com mais informações sobre o 24 

funcionamento e os projetos do Instituto. Por fim, as alunas informaram que a Feira do Livro da 25 

UNIFESP está prevista para os dias 12, 13 e 14 de agosto. 2º Informe: Semana de Ciências Sociais 26 

(SECS). A aluna Daiane Sousa, da Comissão Organizadora, informou que a Semana de Ciências 27 

Sociais deste ano ocorrerá de 13 a 16 de outubro. As mesas previstas são as seguintes: Educação, 28 

Presídios e Fundação Casa; PIBIC; Luta Política, Ciências Sociais e Educação; Gênero, Sexualidade 29 

e Educação; Cotas e Políticas Estudantis. Além disso, serão oferecidos mini-cursos. A professora 30 

Liana solicitou aos organizadores da SECS o envio de material por escrito acerca das atividades 31 
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previstas. Por fim, as alunas informaram que na semana seguinte haverá uma assembleia para eleição 32 

de representantes discentes para CCG e Conselho de Departamento. 1o ponto de pauta: atas. O 33 

professor Rogério observou a necessidade de substituir, na ata do dia 9 de junho, na linha 75, o ano 34 

de 2014 por 2015. A professora Liana informou que o professor Henrique Amorim, por e. mail, 35 

solicitou que seu nome fosse incluído na ata de 9 de junho. Além disso, foi observado que na ata do 36 

dia 25 de maio faltava a assinatura de um professor na lista de presença da reunião. As atas serão 37 

revistas para a próxima reunião ordinária. 2o ponto de pauta: relato dos eventos do primeiro 38 

semestre de 2015 e previsão para o segundo semestre.  Os professores Rogério e Uirá da Comissão de 39 

Eventos, relataram que as Quartas Sociais tiveram um bom público no primeiro semestre, apesar da 40 

greve discente. Em maio, o evento contou com a participação de Bernardo Ricupero, em junho, com 41 

Sérgio Amadeu e, em julho, com Antônio Guerreiro. As próximas palestras previstas para o segundo 42 

semestre são as dos professores Sandro Cavalcanti (agosto) e Márcio Goldman (setembro). O 43 

professor Rogério informou que as despesas referentes às diárias e passagens do professor Márcio 44 

Goldman serão dividas com a USP. Será necessário buscar recursos para a palestrante convidada para 45 

outubro, o que a profa. Liana deve encaminhar junto à Direção Acadêmica. A professora Ana Lúcia 46 

Teixeira sugeriu incluir na programação de novembro, no dia 16 ou 17, uma palestra com a 47 

professora Wendy Griswold, socióloga da Northwestern University, que estará no Brasil nesse 48 

período. A professora Ana Lúcia sugeriu também que fosse incluído mais um evento em agosto a fim 49 

de aproveitar a vinda ao Brasil da professora espanhola Laia Façon, que pesquisa na área de 50 

sociologia da música. Ela passará alguns dias em São Paulo, mas será necessário confirmar se ela terá 51 

disponibilidade para participar de um evento na UNIFESP. Também deve ocorrer neste semestre, 52 

provavelmente em novembro, o evento que reunirá as apresentações dos resultados de pesquisa dos 53 

professores do Departamento que retornaram de afastamento. 3o Ponto de Pauta: Rematrícula. O 54 

professor Diego informou que teve reunião hoje da Câmara de Graduação com a  professora Maria 55 

Angélica, Pró Reitora de Graduação, para tratar da rematrícula. Segundo o que a professora Maria 56 

Angélica afirmou na reunião, a rematrícula será feita por um sistema de matrícula que acaba de ser 57 

desenvolvido, e que será alimentado por um banco de dados já concluído. O professor Diego 58 

observou que o campus da Baixada Santista e o nosso campus são as únicas unidades da UNIFESP 59 

que farão a rematrícula. O professor Rogério perguntou sobre a viabilidade do semestre letivo durante 60 

a greve dos técnicos, especialmente tendo em vista o funcionamento da biblioteca e a distribuição de 61 

passes escolares. A professora Andréa afirmou que o passe livre está sendo distribuído. A rematrícula 62 

será feita na próxima semana e as aulas devem ter início na semana seguinte, a partir de 17 de agosto. 63 

4o ponto de pauta: processo de redistribuição para o departamento de ciências sociais. O professor 64 

Everlam Montieler, docente da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - UFMS, solicitou 65 
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redistribuição para o departamento de Ciências Sociais. No entanto, diante da inexistência  de vagas e 66 

da ausência de professores interessados na permuta, o departamento decidiu por indeferir o pedido de 67 

redistribuição. A manifestação no processo será redigida e encaminhada pela professora Ingrid, uma 68 

vez que a professora Liana declarou-se impedida em virtude de relações pessoais com familiares do 69 

servidor. 5o ponto de pauta: atualização do projeto pedagógico do campus. O professor Diego 70 

informou que a Direção Acadêmica solicitou que a Câmara de Graduação colabore com a atualização 71 

do projeto pedagógico do campus. O professor Diego afirmou que a proposta é a de que a atualização 72 

seja feita de modo amplo e aberto. Esse ponto será discutido na Congregação.  6o ponto de pauta: 73 

pedido de remoção dos TAEs. A professora Liana informou que na próxima reunião da Congregação 74 

também será discutido um edital de remoção dos TAEs, mas que os documentos ainda não haviam 75 

sido encaminhados. Nada mais havendo a tratar, a Profa. Liana encerrou a reunião e eu, Ingrid Cyfer, 76 

redigi a presente ata. 77 
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