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 ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UNIFESP CAMPUS GUARULHOS 

Aos onze dias de agosto do ano de dois mil e quinze, com início às 17h30, reuniram-se os senhores 1 

professores do Departamento de Ciências Sociais com a presença da professora Liana de Paula,  2 

Ingrid Cyfer, Márcia Consolim, Débora Goulart, José Carlos da Silva Gomes, Diego Ambrosini, 3 

Carolina Pulici, Ana Lúcia Teixeira, Henrique Amorim, Rogério Schlegel, Lillian Sales, Rodrigo 4 

Ribeiro, Ivan César Ribeiro, Henrique Parra, Andréa Barbosa. Justificaram: Mauro Rovai, Javier 5 

Amadeo, José Lindomar Albuquerque, Carlos Bello, Débora Maciel, Tatiana Landini, Gabriela 6 

Nunes Ferreira, Uirá Garcia, Cynthia Sarti. Com a palavra a Prof.ª Liana, Chefe do Departamento, 7 

aguardou os 15 minutos regulamentares e apresentou a pauta da reunião: Informes: 1) A servidora 8 

Andreia Pereira, que secretaria o Departamento de Ciências Sociais, voltou da licença em que se 9 

encontrava, mas como a Secretaria de Docentes se encontra em greve ela não estará presente nesta 10 

reunião; 2) A Prof.ª Liana lembrou a todos que o prazo final para envio da programaçãoo de férias 11 

referente ao ano de 2016 é dia 31/08/2015. 3) Informes da Congregação: a) Prof.ª Liana informou que 12 

ainda neste mês deverão ser reabertos o Restaurante Universitário e a cantina do prédio. Uma única 13 

empresa venceu o processo licitatório e já está operando o restaurante. A cantina necessita de 14 

pequenas reformas e, por isso, precisará de um período maior para voltar a funcionar; b) as garrafas 15 

de água de uso dos servidores já foram compradas, mas encontram-se no setor de Almoxarifado, que 16 

está em greve, razão pela qual ainda não foram distribuídas nos setores; c) não há copeira para 17 

preparar o café também de uso dos servidores, mas o material está disponível no Almoxarifado e na 18 

copa, e está disponível a quem desejar prepara-lo; d) atualização do projeto pedagógico da EFLCH: 19 

foi criado um comitê organizador das discussões que nortearão o projeto, constituído de um 20 

representante de cada Câmara Técnica, um representante dos professores adjuntos (Prof. Ivan 21 

Martín), um representante dos técnicos-administrativos (Mariana Puridade), um representante dos 22 

estudantes (a ser indicado) e a Direção Acadêmica. Posteriormente será constituído um Grupo de 23 

Trabalho para formular o cronograma de discussões e o novo projeto pedagógico; e) o processo de 24 

licitação para realização do Projeto Executivo da reforma do Prédio Arco está em andamento; f) há 25 

dois projetos em andamento que envolvem cooperação entre a EFLCH e a cidade de Guarulhos: o 26 

sítio da Candinha e o Casarão da Rua 7 de setembro; g) O Departamento de História solicitação a 27 

inclusão na pauta da próxima reunião da Congregação do projeto de um Museu de Arqueologia que 28 

está sendo conduzido pela Profa. Cláudia Plens, arqueóloga e Vice-Chefe do Departamento de 29 

História. 4) A Prof.ª Liana informou que as discussões sobre a distribuição dos espaços no campus 30 

Pimentas está caminhando mesmo que a reunião extraordinária da Congregação para realização da 31 
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distribuição ainda não tenha sido marcada. Informou que a proposta das Ciências Sociais foi bem 32 

recebida pelos chefes dos outros departamentos numa reunião que levou em conta os critérios 33 

definidos pelo MEC e pela Capes. Os espaços comuns estão em discussão: o Departamento de Letras 34 

pede que o Centro de Línguas seja considerado área comum mas que fique sob coordenação daquele 35 

departamento; quanto ao Centro de Memória, o Departamento de História informou que nele se 36 

realiza parte do projeto pedagógico do Departamento, centralizando algumas UCs. Eles propõem que 37 

ele seja considerado um espaço comum da EFLCH porque se constitui como espaço de pesquisa que 38 

pode ser utilizado por toda a escola e propõe ainda a constituição de um Conselho Gestor composto 39 

de professores de todos os departamentos. 5) O Prof. Rogério informou que a FAP está 40 

desenvolvendo um projeto de instalação de equipamentos de Rádio e TV, e solicitou que essa 41 

instalação seja proposta à Congregação como espaço de uso comum nas dependências do campus nos 42 

Pimentas. 6) O Prof. Diego informou que o processo de rematrícula está em andamento, mas 43 

encontra-se sobrecarregado. Informou também que na próxima semana haverá um período de 44 

reacomodação das matrículas para solução das eventuais pendências. 7) A Profa. Ana Lúcia informou 45 

que, na última reunião da Congregação, foi informado que a) a Profa. Marineide está se aposentando 46 

mas permanecerá exercendo a função de Vice-Diretora do Campus Guarulhos e b) que o Conselho 47 

Universitário aprovou a instalação no Campus Osasco do futuro curso de Direito. 48 

 49 

 Pauta única: Contabilização de horas das disciplinas de graduação e pós-graduação. Deliberações: 50 

A Profa. Marcia Consolim explica a minuta do documento produzido pelo Grupo de Trabalho 51 

constituído para essa tarefa. A Profa. Débora Goulart ressaltou a importância de se identificar o 52 

problema da distribuição desigual de carga horária entre as áreas, internamente às áreas e entre as 53 

disciplinas eletivas/fixas/de pós-graduação. Ela defendeu anda que se escolha critérios que garantam 54 

maior isonomia entre essas dimensões. O Profa. Diego relatou que as áreas já prepararam uma 55 

distribuição de disciplinas buscando garantir a circulação de UCs entre elas. A Profa. Marcia 56 

Consolim apresentou dois problemas imediatos: 1) dificuldade de contabilizar a carga-horária nas 57 

disciplinas oferecidas por 3 professores na graduação e na pós-graduação. Após a discussão do 58 

documento, foi aprovada a versão que segue anexada a esta ata, ressaltando que 1) a chefia de 59 

departamento consultará as instâncias competentes a respeito do mínimo de 12 horas anuais para 60 

assegurar a progressão na carreira docente, 2) que os pontos que dependem dessa informação poderão 61 

ser reavaliados se as informações obtidas nessas instâncias contradisserem o que foi aprovado, e 3) os 62 

itens que tratam de afastamento docente (itens 1 e 2 do documento em anexo) serão avaliados na 63 

revisão do documento que trata dos afastamentos docentes, e portanto foram excluídos desta 64 

discussão. Nada mais havendo a acrescentar, eu, Ana Lúcia de Freitas Teixeira, na qualidade de 65 
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professora do Departamento de Ciências Sociais, lavrei a presente ata. Guarulhos, 11 de agosto de 66 

2015. 67 

 68 


