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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO COLEGIADO DE 1 

CIÊNCIAS SOCIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 2 

VALE DO SÃO FRANCISCO, REALIZADA AOS VINTE E 3 

UM DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO, 4 

ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, NA SALA 5 

41 NO PRÉDIO DE COLEGIADOS EM JUAZEIRO-BA, 6 

SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA PAULA DA LUZ 7 

GALRÃO, COM A PRESENÇA DOS PROFESSORES, 8 

FERNANDO SCHERER, LUCIANA DUCCINI, DENES 9 

DANTAS VIEIRA, ADALTON JOSÉ MARQUES, LUZÂNIIA 10 

BARRETO RODRIGUES, ALEXANDRE HENRIQUE DOS 11 

REIS, DELCIDES MARQUES, ELIANA DE BARROS 12 

MONTEIRO, MARCELO HENRIQUE PEREIRA DOS 13 

SANTOS, VANDERLEI SOUZA CARVALHO, JOSÉ 14 

HERMÓGENES MOURA DA COSTA, CLAUDIO 15 

ROBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, GABRIEL 16 

PUGLIESE CARDOSO, TASSIA RABELHO DE PINHO, 17 

ROSICLEIDE ARAÚJO DE MELO, JOSÉ FERNANDO 18 

SOUTO JÚNIOR, DAVID SOARES SIMÕES, EDNALDO 19 

FERREIRA TÔRRES, MARIA ESTER DE OLIVEIRA 20 

(SUBSTITUTA), E DHEBORA FERNANDA CUSTÓDIO 21 

BENTO (SUBSTITUTA) E DA DISCENTE BIANCA 22 

SIQUEIRA DE ARAÚJO. 23 

Havendo número legal, a presidente declarou aberta a sessão para tratar da 24 

seguinte pauta: 1. Comunicações. 2. Renovação do afastamento do prof. Adelson 25 

Dias de Oliveira. 3. Recesso do dia 29/03 - solicitação do posicionamento da 26 

PROEN. 4. Informações e reflexões sobre carga horária docente mínima. 5. Debate 27 

sobre uso do espaço de convivência da Univasf e o cerceamento dos alunos de 28 

ciências sociais. 6. Alterações na resolução de Estágio do Bacharelado em Ciências 29 

Sociais. 1. Comunicações. O professor Gabriel Pugliese comunicou que existe uma 30 

solicitação da CGU para que a partir do semestre 2018.1, os professores passem a 31 
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fazer um relatório semestral acerca de todas as atividades desenvolvidas por meio 32 

do preenchimento do RIAD. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou também 33 

que uma antiga luta do CCS para alterar os editais de bolsas de monitorias para que 34 

os alunos dos cursos de Ciências Sociais pudessem ser contemplados foi atendida, 35 

no entanto o CCS não enviou nenhuma proposta. A professora Luzânia Barreto 36 

Rodrigues ratificou a luta para conseguir essa alteração nos editais. O professor 37 

Gabriel Pugliese Cardoso voltou a se manifestar dizendo que essa era mais uma 38 

aclamação para que os professores interessados possam produzir seus projetos e 39 

pleitear essas bolsas. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que a 40 

professora Paula da Luz Galrão abriu um chamado para remodelar o site do CCS e 41 

aproveitou o momento para dizer aos docentes que em breve a coordenação 42 

precisará de informações deles para alimentar o novo site. A professora Paula 43 

Galrão ratificou a informação e disse que o site deverá ser remodelado de acordo 44 

com os padrões do novo site da Univasf. O professor Gabriel Pugliese Cardoso 45 

mencionou que a GRE está desenvolvendo uma série de atividades e uma delas 46 

chama-se Segunda das Humanas, um evento que deve abordar várias temáticas, e 47 

que alguns docentes do CCS como Delcides Marques, Vanderlei Souza Carvalho e 48 

Adelson Dias de Oliveira já estão com a participação confirmada. O professor 49 

mencionou ainda que deve haver inúmeras outras atividades desenvolvidas pela 50 

GRE em parceria com o Colegiado de Ciências Sociais e que a Gerência quer 51 

pensar um projeto de extensão voltado para a formação de professores. A 52 

professora Paula da Luz Galrão informou que, em reunião com Jackson Gusmão da 53 

PRPPGi, foi informada que a Univasf precisará implementar o SISGEM. Essa 54 

determinação impõe que os professores vinculados a pesquisa devem fazer um 55 

cadastro nesse sistema, preferencialmente, o mais amplo possível . A professora 56 

Paula informou ainda que o cadastro deve ser retroativo há 15 anos e que caso os 57 

docentes não façam seus cadastros a universidade paga multa, sendo de 58 

responsabilidade de cada docente efetuar seu cadastro até novembro de 2018.  A 59 

professora informou que o professor Jackson Gusmão fará um passo a passo 60 

informando como proceder e que seria ideal que os docentes do colegiado esperem 61 

esse lançamento para iniciar seu cadastro. O professor Adalton José Marques 62 
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informou que a partir de maio deixará de ser membro titular da CPA e que o 63 

professor David Soares Simões assumirá o seu lugar na comissão. Informou ainda 64 

que, também a partir de maio, deixará de ser suplente na Câmara de Ensino e que a 65 

professora Vanderléa Andrade Pereira assumirá o seu lugar. O professor Vanderlei 66 

Souza Carvalho informou que substituirá o professor Nilton de Almeida Araújo na 67 

suplência da Câmara de Extensão. A professora Luciana Duccini mencionou que 68 

recebeu um estabilizador solicitado por ela há três anos e questionou a plenária se 69 

era interessante receber o bem ou devolvê-lo para ser redistribuído a critério da 70 

administração. O professor Fernando Scherer manifestou-se dizendo que é 71 

interessante manter o estabilizador até mesmo em virtude da nova impressora que 72 

chegará para o colegiado. Todos os presentes concordaram. O professor Fernando 73 

Scherer informou que a solicitação da impressora foi feita por dispensa de licitação e 74 

que entre alguns outros problemas que atrasaram o processo a empresa que 75 

ganhou atrasou a entrega. Disse ainda que está aguardando pra saber o que fazer 76 

se a empresa não efetuar a entrega do bem. O professor José Fernando Souto 77 

Júnior informou que os seminários de metodologia, organizados por ele e 78 

ministrados pela maioria de professores do Colegiado de Ciências Sociais, que 79 

serão oferecidos entre março e novembro de 2018 terão início no próximo sábado e 80 

que houve uma alteração nos moldes da inscrição, antes era realizada para todo o 81 

evento e agora será realizada para cada oficina de maneira isolada. O professor 82 

informou ainda que o discente Silas Saavedra passou de bolsista PIVIC para PIBID, 83 

desse modo tendo uma bolsa vinculada ao Colegiado de Ciências Sociais. O 84 

professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que o Colegiado de Ciências Sociais 85 

aprovou recentemente 03 especializações, além do PROFSOCIO que está vinculado 86 

ao CCS e o mestrado em Extensão Rural que também está ligado ao Colegiado. A 87 

professora Luzania Barreto Rodrigues informou que a seleção do PROFSOCIO foi 88 

encerrada com 15 aprovados, dentre esses provavelmente 04 discentes são 89 

egressos dos cursos de Ciências Sociais, e mais 12 selecionados fora do 90 

quantitativo de vagas disponíveis. Informou ainda que as aulas começarão no dia 91 

12/04 e acontecerão na sala 24 do prédio de aulas do Campus Juazeiro. Na próxima 92 

segunda e terça-feira serão realizadas as matrículas dos alunos regulares. 93 
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Mencionou ainda que haverá uma aula inaugural que o Colegiado do Profsocio 94 

definirá a organização. O professor Gabriel Pugliese Cardoso informou que 95 

temporariamente a coordenação do Profsocio ficará lotada na sala da coordenação 96 

do Colegiado de Ciências Sociais. 2. Renovação do afastamento do prof. Adelson 97 

Dias de Oliveira. A professora Paula da Luz Galrão informou que o professor 98 

Adelson Dias de Oliveira solicitou a renovação do afastamento para doutorado e 99 

sugeriu que se alguém na plenária tivesse algo a colocar se manifestasse. O 100 

professor Vanderlei Souza Carvalho pronunciou-se dizendo que quando a 101 

aprovação da renovação do afastamento ad referendum foi cogitada demonstrou-se 102 

contrário apenas por questões burocráticas. Após apreciação da plenária a 103 

solicitação de renovação de afastamento do professor Adelson Dias de Oliveira foi 104 

aprovada por unanimidade. 3.  Recesso do dia 29/03. Solicitação do 105 

posicionamento da PROEN. A professora Luciana Duccini manifestou-se dizendo 106 

que está havendo uma confusão com relação ao feriado do dia 30, já que no decreto 107 

aparentemente o dia 29/03 é ponto facultativo. Disse ainda que a confusão começou  108 

quando recebeu uma informação da técnica que trabalha no mestrado em que ela 109 

faz parte dizendo que, em virtude desse recesso, ela teria que remarcar uma banca 110 

de qualificação que estava agendada para o dia 29/03, inclusive com avaliador 111 

externo. Diante disso a professora Luciana conta que questionou a referida técnica 112 

dizendo que no calendário acadêmico não consta esse recesso e manteria a 113 

qualificação. A técnica replicou dizendo que a defesa poderia ser mantida mas ela 114 

não iria receber apoio, inclusive com o data show já que não haveria funcionários na 115 

universidade. Sendo assim a professora Luciana Duccini questionou a PROEN e 116 

recebeu uma resposta de Mônica Tomé dizendo que de acordo com o calendário 117 

acadêmico aprovado pelo CONUNI o feriado é apenas no dia 30/03. Diante disso a 118 

professora Luciana Duccini demandou que a coordenação do Colegiado de Ciências 119 

Sociais solicite que a informação sobre o referido feriado seja formalizada pela 120 

PROEN e pela PRPPGi. A coordenação do CCS se comprometeu a fazer essa 121 

solicitação. 4. Informações e reflexões sobre carga horária docente mínima. O 122 

professor Gabriel Pugliese Cardoso manifestou-se dizendo que buscou nas 123 

resoluções e nas normas de graduação e pós-graduação da Univasf informações a 124 
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respeito da obrigatoriedade dos docentes ministrarem 120 horas na graduação e 125 

não encontrou nenhum termo que especificasse essas condições. Apenas nas 126 

normas da pós-graduação é citado que os docentes devem ministrar no mínimo 60 127 

horas na graduação. Mencionou que alguns colegiados da Univasf já adotam essa 128 

prática de não lecionar 120 horas só na graduação. Disse ainda que solicitou uma 129 

reunião com Mônica Tomé para esclarecer essas questões, mas ainda não obteve 130 

retorno. Após discussão da plenária o professor Gabriel Pugliese Cardoso 131 

manifestou-se ratificando que não há nesse ponto algum tipo de deliberação e que a 132 

coordenação do CCS irá se amparar quanto às leis e regimentos e posteriormente 133 

dará um retorno para novas considerações e deliberações. 5. Debate sobre uso do 134 

espaço de convivência da Univasf e o cerceamento dos alunos de ciências 135 

sociais. O professor Gabriel Pugliese informou que esse ponto de pauta foi uma 136 

demanda feita por parte dos alunos a respeito do uso dos espaços de convivência 137 

da Univasf. A discente Bianca Siqueira manifestou-se dizendo que, como já é de 138 

conhecimento de todos, existe um espaço ao lado do laboratório de engenharia 139 

conhecido como escritório, aonde os estudantes costumavam ficar em um momento 140 

de lazer, já que dentro da instituição não possui esse tipo de espaço. Mencionou 141 

ainda que podaram no tronco a árvore que ficava no escritório e retiraram tudo que 142 

eles tinham lá, como mesas e bancos. A discente disse ainda que entrou em contato 143 

com a Coordenação do Campus pra questionar por que isso tinha sido feito e foi 144 

informada que todas as árvores do Campus estavam sendo podadas, mas, segundo 145 

a discente, isso não aconteceu com nenhuma outra árvore. A estudante disse que 146 

percebeu que apenas uma árvore específica foi podada, a que ficava exatamente 147 

aonde os alunos se encontravam. Diante disso, o escritório foi transferido para outro 148 

lugar, que fica embaixo de outra árvore e eles podaram essa árvore também e 149 

retiraram tudo que havia lá mais uma vez. Foi aí que os estudantes perceberam que 150 

o problema não era a árvore. A estudante disse ainda que propôs essa discussão 151 

com o intuito de convidar os professores de Ciências Sociais para um debate, no 152 

local onde ficava o escritório, acerca da criminalização das drogas, da redução de 153 

danos e da proibição do acesso aos espaços públicos, já que isso que aconteceu foi 154 

uma tentativa de tirá-los de um espaço que é público. A estudante disse ainda que 155 
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foi informada de que há uma ideia de colocar a Polícia Militar dentro do Campus, e 156 

de várias outras medidas com as quais o corpo estudantil não concorda. Disse ainda 157 

entender que mesmo a pessoa não sendo aluno da Univasf ela tem direito de 158 

frequentar o Campus e de participar de atividades. Mencionou ainda que os 159 

docentes de Ciências Sociais foram chamados para começar a pensar em políticas 160 

públicas a respeito da redução de danos, mas os professores não foram ouvidos e 161 

os servidores da Univasf não colocaram nada em prática, simplesmente expulsaram 162 

os estudantes do escritório. A professora Luzania Barreto Rodrigues se manifestou 163 

dizendo que na época ela e o professor Hermógenes Moura foram convidados para 164 

uma reunião e promoveram o primeiro e o segundo Encontro sobre o Uso e Abuso 165 

de Drogas do Vale do São Francisco. A professora ressaltou que eles atenderam a 166 

pauta e foram conversar com os alunos, fazendo um trabalho de mediação. O 167 

professor Hermógenes Moura manifestou-se dizendo que eles foram explicar o óbvio 168 

e que aconteceu também uma intervenção com os técnicos da Univasf. Disse ainda 169 

que depois dessa reunião com os técnicos a Reitoria ficou de acioná-lo, junto com 170 

Luzania, para decidir qual seria de fato, a ação a ser realizada junto aos estudantes, 171 

inclusive foi conversado, na época, que era preciso educar não apenas quem usava, 172 

mas, sobretudo quem não usava, ampliando essa discussão sobre o uso de drogas 173 

na sociedade como um gatilho para se colocar em prática uma série de outras 174 

questões. A professora Luzania Barreto ressaltou que essa intervenção feita pelo 175 

professor Hermógenes junto aos técnicos foi realizada porque eles não foram para o 176 

encontro. O professor Hermógenes Moura disse que esse debate não foi bem aceito 177 

pelos técnicos porque o que estava em jogo era um conjunto de preconceitos, de 178 

pré-noções, um olhar moralizante em relação àquela prática. Hermógenes Moura 179 

disse ainda que é importante que se engaje nessa discussão até porque no discurso 180 

de alguns desses está nítido algo racista, aonde o que incomoda são os estudantes 181 

de Ciências Sociais e Artes Visuais, aqui nesse Campus, especialmente. Ratificou 182 

dizendo que é a identidade dos estudantes de Ciências Sociais que incomoda, é o 183 

cabelo, é a cor, então há uma série de outras questões que vão além do tema 184 

drogas e é preciso fazer esse debate que é urgente. A estudante Bianca Siqueira 185 

acrescentou que já aconteceu de entrar policial armado na Univasf e ameaçar os 186 
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alunos que estavam no escritório várias vezes. A professora Eliana de Barros 187 

Monteiro mencionou que durante o curso de extensão que ela estava trabalhando se 188 

encontrou com os participantes alguns sábados na universidade e eles comentaram 189 

que vieram alguns policiais a paisana perguntando sobre o uso de drogas e 190 

insinuando que eles estavam ali fumando. O professor Gabriel Pugliese Cardoso 191 

manifestou-se dizendo que essas questões são muito pertinentes e a pauta é pra 192 

deliberar dois aspectos importantes, um é sobre o debate que os alunos estão 193 

organizando e a outra é sobre pedir esclarecimentos a Reitoria acerca do que é 194 

possível fazer em relação a esse tipo de prática. O professor Vanderlei Souza 195 

Carvalho manifestou-se dizendo que é preciso reforçar essa proposta e que quando 196 

as pessoas veem para a Univasf há o costume de se perguntar se é estudante 197 

mesmo. Disse ainda que é importante discutir essas questões com a direção da 198 

universidade e que é preciso dizer que se sonha com o tempo em que muita gente 199 

que não é estudante esteja dentro da universidade, dialogando com professores e 200 

alunos. Ressaltou que policial a paisana não deveria aparecer assim, tomando esse 201 

tipo de atitude, dentro da universidade. O professor Gabriel Pugliese mencionou que 202 

não se pode esquecer o caso de racismo institucional grave vinculado a essa 203 

discussão, aonde a questão da droga foi apenas um trampolim para atacar um aluno 204 

negro que, numa universidade com cota racial e indo para uma semana de 205 

integração, levou um tapa na cara na entrada da universidade assim que entrou com 206 

uma mochila. Ratificou que pelo fato de o aluno ter entrado com uma mochila 207 

perguntaram se ele ia fumar maconha, esse é um tipo de atitude grotesca que o 208 

Colegiado não pode aceitar, que envergonha a instituição e que demanda a tomada 209 

de uma série de providencias. A estudante Bianca Siqueira manifestou-se dizendo 210 

que tem conhecimento de que muitos estudantes que são brancos, que chegam de 211 

carro, que tem uma estrutura financeira melhor, e que também frequentam o 212 

escritório não passam pela mesma humilhação que pessoas que chegam na 213 

universidade a pé ou de bicicleta e que tem outro estereótipo, como pessoas negras, 214 

por exemplo. O professor Gabriel mencionou que o Lapis, sob coordenação de 215 

Hermógenes Moura e Luzânia Barreto, é o laboratório mais indicado pra fazer esse 216 

debate e que a coordenação se responsabiliza por pedir esclarecimentos e por 217 
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estabelecer um diálogo com a Reitoria. A professora Paula Galrão complementou 218 

dizendo que esse debate poderia ser pensado como atividade da semana de 219 

integração. A professora Luciana Duccini sugeriu aos estudantes que quando chegar 220 

uma pessoa armada intimidando os estudantes uma denúncia seja feita na 221 

Ouvidoria da Univasf. A professora Luzania Barreto Rodrigues propôs que esse 222 

encaminhamento para a Reitoria tenha como solicitação um contato com a Polícia 223 

Militar de Juazeiro informando que homens a paisana estão entrando na 224 

Universidade, se identificando enquanto policiais e mostrando sua arma de uma 225 

forma violenta, coagindo os estudantes. Disse ainda que acha pertinente que a 226 

Reitoria envie um ofício pedindo providências ao chefe geral da Polícia Militar. A 227 

professora Tassia Rabelo mencionou que a corporação tem que ter ciência do que 228 

está acontecendo até porque se essas pessoas não são policiais, estão se 229 

identificando como tal. A professora Paula Galrão corroborou com a professora 230 

Tassia dizendo que talvez nem a corporação saiba que existem policiais armados 231 

fazendo isso, mas a PM precisa saber que atitudes como esta estão ocorrendo. O 232 

professor Adalton José Marques manifestou-se dizendo que esse tema é evidente, e 233 

que o aluno Demétrio tem um TCC sobre o estereótipo na abordagem policial e 234 

Bartolomeu tem uma monografia mostrando os efeitos nefastos da militarização da 235 

polícia analisando o caso Amarildo. Mencionou ainda que está disposto a chamar o 236 

batalhão pra discutir sobre isso. Disse também que o problema nunca foi drogas, de 237 

fato, o problema é o comercio varejista de drogas, e o fato é que tem cor, tem classe 238 

e tem raça. Disse também que é preciso chamar a corporação e propor uma mesa 239 

redonda, propor um debate franco. O professor Fernando Souto, mencionouque a 240 

UF criou um programa de extensão para a PM, pra qualificar os Policiais, que, 241 

posteriormente, se transformou numa especialização e num mestrado, tendo a área 242 

de segurança como foco. Disse ainda que já propôs isso na Univasf, criar um curso 243 

de extensão que leve em consideração as áreas temáticas da região, para levar a 244 

Polícia para dentro da universidade. Com relação a essa especialização, o professor 245 

Adalton Marques disse que acompanhou de perto sua implantação e que foi 246 

promovida por Canti de Lima e por Ana Paula Miranda que era Coordenadora do 247 

ISP – Instituto de Segurança Pública do Rio, e tem várias críticas, mas acha que é 248 
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uma questão a ser considerada. Ressaltou que, em termos de um debate, é 249 

importante promover um evento e levar a Policia para a discussão. Ratificou que é 250 

preciso discutir sobre o efeito efetivo de produzir uma caça a quem está fazendo o 251 

uso de drogas, já que, inclusive, vários estudos realizados ao redor do mundo estão 252 

mostrando que esse tipo de atuação da Polícia só reforça um ciclo de violência e 253 

que todo esse aparato militar está ligado a um processo racial. O professor 254 

Fernando Souto mencionou que tem dificuldade de aceitar que eles virão para 255 

participar desse debate. A estudante Bianca Siqueira manifestou-se dizendo que 256 

essa ideia de levar a Polícia para a Univasf amedronta um pouco os estudantes 257 

porque eles têm medo de que fiquem marcados e que eles podem não apanhar 258 

dentro da instituição, mas eles vão apanhar fora. A professora Luzania Barreto 259 

informou que ministrou a disciplina Aspectos Socioantropológicos do Uso de 260 

Substancias Psicoativas e que a chefa da Polícia pediu para frequentar a disciplina. 261 

Ela veio com mais uns dez ou quinze soldados. Disse ainda que eles começaram a 262 

frequentar a disciplina, que debatia sobre o uso das drogas, de todo o processo de 263 

proibição e quais as consequências dela. Disse também que chegou um momento 264 

em a chefa começou a se opor e a fazer um discurso contrário e todo o batalhão 265 

acompanhou. Disse ainda que os soldados começaram a chegar nos outros alunos 266 

com uma postura de intimidação. A professora disse ainda que precisou intervir e 267 

eles acabaram abandonando a disciplina, só ficou um soldado que não era do 268 

batalhão dela. 6. Alterações na resolução de Estágio do Bacharelado em 269 

Ciências Sociais. Esse ponto não foi discutido e será debatido na próxima reunião 270 

ordinária. Não havendo mais nada a tratar, o presidente declarou encerrada a 271 

reunião, eu Rayane Michaele Amorim 272 

Maciano_________________________________, lavrei a presente ata que depois 273 

de lida e aprovada segue assinada por todos os membros do Colegiado de Ciências 274 

Sociais presentes. Juazeiro, vinte e um de março de dois mil e dezoito.  275 

PRESENTES: 276 

Adalton José Marques__________________________________________________ 277 

Claudio Roberto dos Santos de Almeida Araújo______________________________ 278 

Delcides Marques_____________________________________________________ 279 
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