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

Aos três dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 17h45, reuniram-se os docentes do

2

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

3

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

4

Christina W. Andrews, Carlos Alberto Bello, Cynthia A. Sarti, Débora A. Maciel, Débora C. Goulart,

5

Diego R. Ambrosini, Gabriela Nunes Ferreira, Henrique Z. M. Parra, Humberto P. F. Alves, Ivan

6

César Ribeiro, Javier Amadeo, José Carlos Gomes da Silva, Marcelo C. Ferreira, Marcos Pereira

7

Rufino, Maria Fernanda L. Fernandes, Mauro Luiz Rovai, Rodrigo Ribeiro, Rogério Schlegel,

8

Tatiana S. Landini e Valéria M. Macedo. Justificaram a ausência as professoras Lilian Sales e Márcia

9

Consolim. Estão em afastamento os professores Alessandra El Far, Antônio Sérgio Carvalho Rocha,

10

Bruno Konder Comparato, Davisson C. Cangussu de Souza, José Lindomar Albuquerque, Júlio César

11

Casarin B. Silva, Márcia Tosta Dias e Maria Cristina Pompa. A chefe do Departamento, profa. Liana

12

de Paula, iniciou a reunião informando sobre a ausência da secretária, Andreia Pereira. Foi proposto

13

pelo Conselho que a reunião fosse secretariada por outra servidora da Secretaria de Cursos, uma vez

14

que esta é uma atividade que deve ser coberta na proposta piloto da flexibilização da jornada do setor

15

para 30 horas semanais. Contudo, ao serem consultadas pelo prof. Rogério, as servidoras do setor se

16

recusaram a secretariar a reunião. A própria chefe do Departamento optou por secretariar a reunião.

17

Pauta. 1) Aprovação de atas: foi aprovada por unanimidade a ata da reunião ordinária de outubro,

18

com as alterações sugeridas pelo prof. Henrique Parra (na linha 66, supressão do texto após o termo

19

“cronograma” até o ponto final). 2) Distribuição de aulas 2016 e 2017 (Coordenação da

20

Graduação): o prof. Diego, coordenador dos cursos de bacharelado e licenciatura em ciências

21

sociais, apresentou as grades de distribuição de aulas para os anos de 2016 e 2017 e informou que

22

deveria ser aprovada em caráter definitivo apenas a grade do primeiro semestre de 2016. As demais

23

grades são indicativas, e poderão ser revistas antes do início de cada um dos demais semestres. A

24

grade do primeiro semestre de 2016 foi aprovada por unanimidade, com ajustes de distribuição de

25

disciplinas a serem encaminhados pelo coordenador de curso junto à profa. Lilian e aos professores

26

da ciência política. O prof. Diego informou que solicitará, por e-mail, as informações sobre as UC

27

eletivas e sobre as Unidades Curriculares de Formação de Professor – UCFP para o primeiro de 2016.

28

Quanto aos demais semestres, as grades foram apresentadas e possíveis gargalos foram indicados

29

pelos professores. A profa. Débora Maciel propôs a organização de um programa de métodos, que

30

envolva as áreas de antropologia, ciência política e sociologia. A profa. Christina Andrews solicitou a

31

redução de carga horária de ensino na graduação devido ao seu credenciamento em um segundo

Fls.

2

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

32

programa de pós-graduação. A solicitação será pautada na próxima reunião do Conselho. O prof.

33

Diego indicou que ainda está em estudo como será feita a operacionalização das UC TCC 1 e 2. A

34

profa. Liana informou sobre o encaminhamento de pedido de contratação de professor substituto em

35

2017 para cobrir o afastamento do prof. Henrique Parra. 3) Área Básica de Ingresso - ABI em

36

Ciências Sociais e Vagas para Bacharelado e Licenciatura (Coordenação da Graduação): o prof.

37

Diego apresentou as questões referentes à definição do número de vagas para bacharelado e

38

licenciatura em ciências sociais e ao momento da escolha do aluno entre um dos dois cursos. Após

39

considerações dos membros dos Conselhos, foi feita a votação de duas propostas de distribuição das

40

60 vagas de ABI das ciências sociais, sendo escolhida a que define 40 vagas para licenciatura e 20

41

para bacharelado, com 15 votos dos membros do Conselho. A proposta concorrente, de distribuição

42

de 30 vagas para licenciatura e mais 30 vagas para bacharelado, recebeu 10 votos. Não houve

43

abstenções. Ficou decidido que essa distribuição será revista daqui a dois anos (no segundo semestre

44

de 2017). Quanto ao momento de escolha entre bacharelado e licenciatura, foi aprovada por

45

unanimidade a proposta do prof. Diego de adesão ao critério tempo de curso e definição do momento

46

de escolha no final do 4º termo. 4) Divisão dos espaços no novo Campus (salas de professores e

47

salas de pesquisa): foram apresentadas ao Conselho as propostas de setorização das salas de

48

professores por Departamento – inclusive com a indicação de onde ficarão as salas do Departamento

49

de Ciências Sociais na planta do Prédio Arco – e de divisão das salas de pesquisa entre os

50

Departamentos, conforme as diretrizes aprovadas na Congregação e a operacionalização dessas

51

diretrizes elaborada pelo arquiteto Pedro Rossetto junto aos chefes de Departamento. A proposta de

52

setorização das salas de professores por Departamento foi aprovada por unanimidade. Sobre a divisão

53

de professores por sala, a profa. Liana informou que ainda há quem não tenha feito suas indicações de

54

preferência, mas a questão será encaminhada por e-mail. Na proposta de divisão das salas de

55

pesquisa, o Departamento de Ciências Sociais ficará com uma sala de 51 m² no terceiro andar do

56

Novo Prédio Acadêmico e duas salas de 24 m² no térreo do Prédio Arco. Essa proposta foi aprovada

57

pelo Conselho por unanimidade. Posteriormente, serão discutidas as regras de uso dessas salas, mas a

58

profa. Liana indicou que sala maior poderia ser usada pelos grupos que trabalham com material

59

audiovisual, dada sua proximidade do Laboratório de Audiovisual, que será criado também no

60

terceiro andar do Novo Prédio Acadêmico. Nada mais havendo a tratar, eu, profa. Dra. Liana de

61

Paula, encerrei a reunião e redigi a presente ata.

