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ATA DA REUNIÃO DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2016. 

 

Aos trinta e um 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: Representação Discente: a Direção 3 

Acadêmica irá organizar as eleições de representantes discentes para diversos órgãos colegiados do 4 

Campus. A Chefia solicitou três vagas para o Conselho (um discente de cada turno da graduação e 5 

um discente da pós-graduação), mais três suplentes, e um representante discente e um suplente para 6 

a CCG. O aumento da representação discente depende da revisão do regimento, que está em 7 

andamento. Atualmente, são 38 docentes e três discentes. O prof. Carlos Bello informou que a 8 

inscrição será online. Revisão do regimento interno do Departamento: como decidido na última 9 

reunião, o grupo de trabalho foi formado com os professores Rogério Schlegel e Christina Andrews. 10 

A prof.ª Fernanda perguntou sobre o efeito cascata das alterações recentes no Regimento da 11 

Unifesp, que levaram à suspenção da revisão do Regimento do Campus. Segundo a prof.ª Cristina 12 

Andrews, que também participa do Consu, não haverá impacto na revisão do regimento interno do 13 

Departamento. Secretaria do Departamento: a Andréia Pereira, secretária do Departamento, 14 

enviou solicitação para trabalhar no período matinal por questões de saúde; porém, as colegas que 15 

trabalham no setor não têm disponibilidade para mudar de horário. A Direção Acadêmica abriu 16 

edital de remoção interna no Campus, mas ela não se inscreveu. Enquanto ela não sair da secretaria, 17 

não será possível chamar outro servidor aprovado em concurso. Site do Departamento: o grupo de 18 

trabalho de comunicação do Departamento, composto pelos professores Marcos Rufino, Henrique 19 

Parra, Rogério Schlegel e Valéria Macedo, está trabalhando na proposta de reformulação do site do 20 

Departamento. Entre as alterações que estão sendo propostas, está a publicação da Composição do 21 

Conselho, das Atas, do Calendário das Reuniões do Conselho e de documentos da Graduação. Cabe 22 

ressaltar que a demanda de maior divulgação de informações vem da Congregação. Estágio 23 

Probatório: a prof.ª Fernanda informou aos professores em estágio probatório que receberão um 24 

aviso do RH para fazer um relatório, a ser avaliado por comissão interna do Departamento. Segundo 25 

a legislação, é necessária a publicação da aprovação no estágio probatório em Diário Oficial. 26 

Porém, a Resolução 71/2012 do Consu prevê que todos os servidores que concluíram o período de 27 

estágio probatório até aquela data são considerados aprovados. Há a preocupação em relação aos 28 

servidores que concluíram o estágio após 2012, sendo que a prof. ª Ana Lúcia perguntou sobre a 29 

possibilidade de retirada da estabilidade dos mesmos. A questão deverá ser apurada e trazida nas 30 

próximas reuniões. Quartas Sociais: a prof.ª Debora Goulart, da Comissão de Eventos, informou 31 

que a última edição do Quartas Sociais foi um sucesso, com sala lotada e prolongamento da 32 

atividade até 20 horas. Vaga de professor substituto: segundo informado pela Andréia, secretária 33 
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do Departamento, a solicitação de vaga de professor substituto para ciências sociais e educação 34 

depende da publicação do afastamento do prof. Henrique Parra. Vida funcional e carreira: a prof.ª 35 

Débora Goulart informou que a PE 257, que propõe congelar salários e impedir progressão, seria 36 

votada dia 05 no Congresso, mas não entrou em pauta. Grade do segundo semestre de 2016: os 37 

professores Diego e Liana pediram às áreas e aos colegas se organizarem para aprovação da grade 38 

na próxima reunião do Conselho. Em seguida, a Prof.ª Liana deu início ao primeiro ponto da pauta: 39 

1. Atas: a ata de primeiro de dezembro de 2015 foi aprovada por unanimidade. Com a ausência da 40 

Andréia, não há nenhuma minuta de 2016 e, com hoje, são quatro atas pendentes. 2. Declaração de 41 

Apoio ao Instituto Base Social: Fernando e Caroline, do Instituto Base Social, apresentaram aos 42 

membros do Conselho a demanda da Reitoria para regulamentar as Empresas Júnior na Unifesp. 43 

Segundo eles, a lei que regulamenta a empresa júnior dentro das universidades existe há 20 anos no 44 

Brasil. Contudo, a Reitoria exigiu que fossem coletadas assinaturas de apoio entre os docentes para 45 

que fosse feita a regulamentação. Foram passadas vias da carta de apoio para assinatura individual 46 

dos presentes. O prof. Carlos Bello pediu que o Departamento soltasse uma nota em defesa da 47 

autonomia dos alunos de se organizarem da forma que quiserem. 3. Uso do nome social: o curso de 48 

ciências sociais tem um aluno transexual que tem passado por constrangimentos nas estruturas da 49 

Unifesp, inclusive com alguns professores do Departamento. Uma carta contendo as demandas do 50 

aluno, bem como as resoluções de outras universidades federais (UFSCar, UFPE e UFBA), foram 51 

previamente encaminhadas aos membros do Conselhos. Foi aprovado por unanimidade o apoio às 52 

demandas do aluno e o seu encaminhamento como ponto de pauta para a Congregação. 4. 53 

Afastamentos de antropologia (alterações): a prof.ª Cynthia Sarti solicitou alteração no 54 

afastamento para o 1º semestre de 2017 e o prof. Marcos Rufino, para o 1º semestre de 2018. A 55 

alteração foi aprovada por unanimidade. Os próximos afastamentos (2018/2019) serão discutidos no 56 

segundo semestre de 2016. 5. Doutorado: a proposta de criação do doutorado em ciências sociais 57 

foi recusada duas vezes pela Capes, tendo surgido na CEPG a questão de apresentar novamente essa 58 

proposta ou desmembrar o doutorado em programas específicos de sociologia, antropologia e 59 

ciência política. Por enquanto, não há um encaminhamento definido. A coordenação da pós-60 

graduação convida todos os membros do Conselho a participar da reunião de 16.06.2016 para 61 

discutir essa questão. O prof. Bruno (Coordenador da Pós-Graduação) compartilhou na lista do 62 

Colegiado a pasta com os documentos do doutorado no Dropbox. 6. PAD: a Câmara de Pós-63 

Graduação e Pesquisa acatou a proposta do Programa de História de que todos os PAD sejam 64 

administrados internamente. O Conselho aprovou essa proposta, que reitera a autonomia do 65 

Campus. A reunião foi encerrada e a ata foi lavrada por Vilma Gama da Silva Castro, Secretária 66 

Executiva, em 30.06.2016. 67 


