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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 TRINTA E 3 

UM DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE DOIS MIL E 4 

DEZOITO, ÀS QUATORZE HORAS E TRINTA MINUTOS, 5 

NA SALA 41 NO PRÉDIO DE COLEGIADOS EM 6 

JUAZEIRO-BA, SOB A PRESIDÊNCIA DA PROFESSORA 7 

PAULA DA LUZ GALRÃO, COM A PRESENÇA DOS 8 

PROFESSORES, ADALTON JOSÉ MARQUES, 9 

ALEXANDRE HENRIQUE DOS REIS, DELCIDES 10 

MARQUES, ELIANA DE BARROS MONTEIRO, MARCELO 11 

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, VANDERLEI 12 

SOUZA CARVALHO, CLAUDIO ROBERTO ALMEIDA DOS 13 

SANTOS, GABRIEL PUGLIESE CARDOSO, ROSICLEIDE 14 

ARAÚJO DE MELO, PAULO ROBERTO RAMOS, JOSÉ 15 

FERNANDO SOUTO JÚNIOR, DAVID SOARES SIMÕES, 16 

SIMONE PILETTI VISCARRA, VANDERLÉA ANDRADE 17 

PEREIRA, LUZANIA BARRETO RODRIGUES, LUCIANA 18 

DUCCINI, JOSÉ HERMÓGENES MOURA DA COSTA, 19 

DENES DANTAS VIEIRA. 20 

Havendo número legal, a presidente declarou aberta a sessão para tratar da 21 

seguinte pauta: 1. Classificação/Rotulação dos cursos de graduação da UNIVASF 22 

(Coordenação ad referendum). 2. Representatividade dos cursos de Humanas no 23 

Comitê PIBID (Prof. Adalton Marques). 3. Participação dos professores nas 24 

comissões - continuação (Coordenação). 4. Projeto de monitoria – ad referendum. 5. 25 

Uso de cota do colegiado para participação no Enalic em dezembro. 6. Avaliação da 26 

Semana de Ciências Sociais. 7. Comunicações 1. Classificação/Rotulação dos 27 

cursos de graduação da UNIVASF (aprovação ad referendum). A professora 28 

Paula da Luz Galrão informou que a PROEN estava precisando atualizar os rótulos 29 

dos cursos de graduação da Univasf para o MEC e solicitou a Coordenação do 30 

Colegiado de Ciências Sociais que os enviasse a classificação/rotulação tanto do 31 
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Curso de Ciências Sociais – Bacharelado quanto do Curso de Ciências Sociais - 32 

Licenciatura. Disse ainda que não havia tempo hábil para passar em reunião de 33 

Colegiado, por isso a Coordenação precisou enviar a Rotulação/Classificação ad 34 

referendum e trazer essa questão como ponto de pauta nessa reunião para 35 

aprovação da plenária. A professora Paula Galrão informou ainda que o rótulo dos 36 

dois cursos de Ciências Sociais não foram alterados, permaneceram as 37 

classificações já existentes. Mencionou também que o rótulo do Curso de Ciências 38 

Sociais - Bacharelado é 0312C02 e do Curso de Ciências Sociais – Licenciatura é 39 

0114003 e ressaltou que por ser um curso da área de educação, o Curso de 40 

Ciências Sociais - Licenciatura possui o início do rótulo diferente. Após 41 

esclarecimentos, o ad referendum feito pela Coordenação foi aprovado por 42 

unanimidade. 2. Representatividade dos cursos de Humanas no Comitê PIBID 43 

(Prof. Adalton Marques). O professor Adalton Marques informou que alguns 44 

colegiados estão se articulando para discutir acerca da política de distribuição de 45 

bolsas e a maneira como a PRPPGi lida com os cursos da área de humanas. Disse 46 

ainda que dentro da Univasf existe essa característica de os recursos da CNPQ e da 47 

FAPESB virem para dentro da Univasf e o que acontece é que os professores são 48 

avaliados por pares e dentro da grade de humanas os projetos de Ciências Sociais 49 

estão concorrendo com gente da Psicologia que está mais próximo da Saúde e com 50 

gente da ecologia que está mais próximo da engenharia, e também tem alguns 51 

professores de Geografia que trabalham muito mais próximo da Geologia e, de 52 

repente até de uma Química, e outros já trabalham muito mais próximo da área de 53 

humanas, então isso estabelece alguns critérios complicados no ponto de vista de 54 

vários setores de Artes, Psicologia, Geografia e toda a área de Antropologia. Disse 55 

ainda que a ideia é propor um comitê com todos os Colegiados da área de humanas 56 

para que estes sejam capazes de direcionar os esforços dos Colegiados que muitas 57 

vezes se perde em comissões importantes, mas de alguns modos laterais, enquanto 58 

alguns colegiados conseguem manter força em comissões específicas que lidam 59 

com a distribuição de recursos. Mencionou que é preciso pautar a discussão a 60 

respeito de ciência, da pesquisa e do ensino, e que as especificidades das áreas de 61 

humanas precisam ser compreendidas por quem faz a administração da Univasf. 62 
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Ressaltou que é necessário entender o fato de os professores de Ciências Sociais 63 

estarem lidando com uma massa bibliográfica e documental de pesquisa, de campo 64 

que envolve o tempo todo um modo muito específico de se fazer ensino, pesquisa e 65 

extensão que tem que ser observado. Ratificou que a ideia é propor uma espécie de 66 

comitê de humanas, para forçar informalmente a ideia de um instituto de humanas, 67 

porque como todo mundo sabe na formação da Univasf o curso de Ciências Sociais 68 

serviu inicialmente para preencher os espaços noturnos. Disse ainda que a intenção 69 

é produzir esse Comitê de uma maneira politicamente orientada para que os 70 

membros possam pautar as discussões nas Pró-reitoras, principalmente a PRPPGI. 71 

Mencionou ainda que ao fazer uma observação histórica os pesquisadores que 72 

recebem recursos da PRPPGI estão concentrados numa área muito específica dos 73 

Cursos de Educação Física, Psicologia, e Arqueologia e restam poucos recursos 74 

para os outros cursos. Disse também que é preciso que o Colegiado de Ciências 75 

Sociais crie uma comissão capaz de fazer uma ponte com os outros colegiados, que 76 

estão sensibilizados e encaminhando esse mesmo debate internamente, para que 77 

seja possível conduzir essas discussões pra dentro das comissões da Univasf de 78 

uma maneira organizada, com cinco e/ou seis colegiados participando ao mesmo 79 

tempo. Ratificou que essa temática já está sendo discutida de maneira organizada 80 

nos colegiados de Antropologia, Geografia e Artes e que o Colegiado de Ciências 81 

Sociais deveria tomar parte nisso também fazer uma carta de orientação e 82 

apresentar, por exemplo. Disse ainda que o encaminhamento é que o Colegiado de 83 

Ciências Sociais crie uma comissão e que se pense nessa política dentro das três 84 

comissões, PROEN, PROEX e principalmente PRPPGI orientada pelo comitê de 85 

humanas que não precisa estar dentro da estrutura da universidade, é possível 86 

conversar dentro das estruturas dos colegiados e organizar as pautas, e os pedidos 87 

de mudanças as Pró-reitorias. Disse ainda que o ponto colocado é esse e que ou o 88 

Colegiado se organiza para tentar mudar isso ou a é preciso aceitar o fato de que o 89 

Colegiado de Ciências Sociais não consegue bolsas, como acontece em todo 90 

semestre. O professor Vanderlei Souza Carvalho manifestou-se parabenizando o 91 

professor Adalton Marques pela proposta e dizendo que era preciso identificar quais 92 

são as possibilidades reais, e que aparentemente é preciso passar por uma 93 
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mudança no barema. O professor Adalton José Marques complementou dizendo que 94 

isso para também por uma cisão do que é entendido como Humanas. O professor 95 

Vanderlei Souza Carvalho concordou e ressaltou que de repente seria preciso 96 

afastar Educação Física, Psicologia e disse também que brigar com os colegas 97 

acerca do que é humanidades é um caminho chato, mas talvez seja necessário. O 98 

professor Cláudio de Almeida manifestou-se dizendo que um dos valores 99 

fundamentais que se deve pensar enquanto colegiado é que o cadastro do CNPQ é 100 

individual, e se o pesquisador declarar que o projeto está localizado na área de 101 

Ciências Humanas automaticamente ele vai concorrer e ser avaliado por uma banca 102 

de Humanas e vai disputar com projetos de Ciências Sociais também declarados 103 

como da área de humanas e que não há filtro entre a declaração do pesquisador e a 104 

banca que está avaliando. Disse ainda que se for pensar enquanto Colegiado é 105 

preciso apresentar uma proposta, porque a leitura deles é outra, é individualista, tem 106 

algo muito importante que precisa ser feito que é criar um canal mais fluido entre a 107 

auto declaração do projeto e a sua recepção no comitê PIBIC até o momento de se 108 

chegar na banca. O que se pode fazer é filtrar essa informação, quem sabe por meio 109 

desse comitê seja possível criar um critério para que sejam avaliados os parâmetros 110 

que constituem  os projetos de ciências humanas, algo que comprove, talvez 111 

quantos encontros de Ciências Humanas o pesquisador já participou, às vezes o 112 

pesquisador é de Ciências Humanas, mas está na comissão de ética da área de 113 

saúde dentre outras questões. O professor Claudio Almeida ressaltou ainda que os 114 

professores do Colegiado não podem parar de mandar projeto porque a metodologia 115 

básica é a vaga por área e tem a ver com a demanda do ano anterior. Disse ainda 116 

que essa foi uma regra criada há quatro anos, e, desse modo, a área que mais 117 

apresentar projetos em um ano, será a mais contemplada com a distribuição 118 

proporcional das vagas no ano seguinte e por mais que os professores não ganhem 119 

bolsas não podem deixar de apresentar. A professora Luciana Duccini manifestou-se 120 

dizendo que uma maneira de compensar provisoriamente a distorção da pontuação 121 

de currículo dos editais PIBIC até que se chegue a uma resolução melhor seria a 122 

divisão do número de páginas por quantidade de autor de cada artigo multiplicada 123 

pelo valor do quadro. O professor Adalton José Marques manifestou-se sugerindo 124 
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que também poderia ser levada em conta a quantidade de citações que o autor 125 

possui. O professor Gabriel Pugliese Cardoso manifestou-se dizendo que o 126 

Colegiado já possui determinada clareza sobre todas as questões atreladas a esse 127 

ponto e que essa comissão dos colegiados de humanidades pode permitir que se 128 

produzam alguns efeitos pelo menos nos termos de informar todas essas demandas 129 

coletivamente, um conjunto de colegiados. O professor Gabriel Pugliese entende 130 

que de fato tem que criar uma comissão no Colegiado que possa fazer uma carta 131 

como o professor Adalton Marques mencionou, mas que possa também levar essa 132 

discussão para outras instancias como Proex e PRPPGi. A professora Paula da Luz 133 

Galrão manifestou-se dizendo que por mais que se traga um debate sobre o que é 134 

ciências humanas o MEC, o INEP, já tem clareza sobre o que é humanidades, 135 

existem cursos que estão lotados na grande área de humanidades, não é o 136 

professor de engenharia, por exemplo, que enquadra o projeto dele como 137 

humanidades, a engenharia para o MEC não é humanidades. Disse ainda entender 138 

que o comitê PIBIC precisa seguir os rótulos de classificação que as instituições 139 

seguem e que é preciso repensar o barema e pensar que a Univasf é uma instituição 140 

jovem, com pesquisadores que estão começando a carreira e eles não tem que ser 141 

excluídos eles tem que abraçados e o principal critério deveria ser o que tem sido 142 

feito na instituição, a qualidade e o mérito do projeto tem que ter uma nota muito 143 

superior ao currículo do aluno, ao currículo do professor.  O professor Paulo Ramos 144 

mencionou que esse é um problema que o Colegiado já vem discutindo há muito 145 

tempo e é um problema crônico da formação das Ciências em todo o Brasil, refém 146 

dessa realidade, a Univasf não é diferente disso e já nasceu estigmatizada, pelas 147 

Engenharias, pela força das ciências exatas e das ciências da natureza e da Saúde. 148 

Disse ainda que o Colegiado só tomou forma enquanto área depois de 2009 com o 149 

Reuni, mas entende que os colegas que já passaram pelo comitê PIBIC podem 150 

testemunhar. Disse também que tem a impressão que os demais colegas do comitê 151 

pelo menos dessa vez e de outros momentos em que ele fez parte eles são muito 152 

solidários com a área de humanidades e não são resistentes a uma mudança do 153 

edital, o fato é que o Colegiado tem reclamado e falado muito sobre isso, sempre 154 

comenta propostas em questões pontuais, no entanto uma proposta levando em 155 
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conta tudo isso que o professor Adalton Marques falou o Colegiado nunca 156 

apresentou. Disse ainda que talvez seja o caso de apresentar outro edital, que a  157 

questão-chave é realmente a mudança no edital do Pibic e que o Colegiado pode 158 

amadurecer as discussões para alterar esse edital em função da realidade da área. 159 

O professor Paulo Ramos manifestou-se dizendo que também gostaria de fazer uma 160 

reflexão sobre o mérito que eles têm, especialmente o pessoal da área de saúde 161 

que é o trabalho em equipe e o os professores do Colegiado precisam sentar mais e 162 

trabalhar em conjunto. Disse ainda que o Colegiado fica muito preso ao 163 

personalismo em geral e ao trabalho individual também talvez por conta da tradição 164 

mas entende que é preciso valorizar um pouco mais os trabalhos em equipe e 165 

colocar mais os alunos para produzir, produzir junto com eles, corrigir os trabalhos, 166 

escrever os trabalhos com eles. Disse ainda que os professores do Colegiado têm 167 

condição de produzir mais e publicar mais, obviamente que não deve ser um 168 

aspecto apenas quantitativo, certamente os professores do Colegiado presam muito 169 

pela qualidade e que a nossa área seus trabalhos são qualitativos, mas entende que 170 

o Colegiado pode produzir mais e tem que fazer meia culpa também. Disse ainda 171 

que a quantidade de vagas, por exemplo, disponibilizada no edital para área de 172 

humanas é proporcional à quantidade de projetos enviados nos últimos três anos. O 173 

professor Paulo Ramos disse que estas questões não afetam apenas as áreas de 174 

humanas, mas todas as áreas e que não é um problema recente é um problema já 175 

antigo que o professor que elaborou o projeto é quem determina aonde vai se 176 

encaixar aquele projeto em função da natureza do projeto de estudo da natureza, da 177 

metodologia do projeto, mas entende que por outro lado que isso realmente é um 178 

erro e concordou aí com a fala da Paula Galrão. Disse ainda que talvez seja o caso 179 

de colocar no novo edital, por exemplo, uma sugestão de como poderia ser 180 

amarrado ao curso e aí o professor está na área e ele só pode apresentar um 181 

projeto na área daquele curso dele pode ser uma opção. A professora Luciana 182 

Duccini manifestou-se acerca do trabalho em equipe, tratado pelo professor Paulo 183 

Ramos, dizendo que é fruto de grupos de pesquisa e que ainda não se acostumou 184 

com o fato de que cada um trabalha para de maneira bem individual o que é 185 

completamente diferente do que em geral se faz na área da saúde, mas é muito 186 
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mais difícil trabalhar e pensar do jeito que os cursos de Ciências Sociais fazem, do 187 

jeito que é a redação do que fazer experimentos no laboratório são realidades 188 

diferentes, são lógicas diferentes, inclusive da graduação, uma coisa é redigir com 189 

os alunos de Pibic, outra coisa é você ter oito, seis autores no artigo tanto é que 190 

muitas revistas estão exigindo que se especifique fez o quê no artigo e isso está 191 

acontecendo na área de saúde porque eles sabem que ultrapassou o limite do 192 

razoável e nos Cursos de Ciências Sociais ainda não, os pesquisadores ainda não 193 

fazem assim. Disse ainda que quanto ao enquadramento das áreas entende ser 194 

complicado enquadrar por curso porque, por exemplo, tem cursos que tem 195 

professores que fazem parte de determinados colegiados mão trabalhos com áreas 196 

distintas. O professor Adalton Marques manifestou-se dizendo que talvez selecionar 197 

pelo doutorado do pesquisador seria uma boa opção. A professora Luciana Duccini 198 

disse seria interessante solicitar que esse aspecto faça parte da análise do currículo, 199 

analisar se o projeto pertence à área em que o pesquisador se autodeclarou, 200 

observando a metodologia, a questão, os resultados esperados. A professora 201 

Luciana Duccini disse ainda que outro aspecto que chama atenção diz respeito à 202 

forma de distribuição dos projetos aos pareceristas externos, não há ideia de como é 203 

feita essa distribuição, de onde são, de que instituição faz parte, e como foi feito 204 

esse banco, essas questões poderiam estar mais claras. Disse ainda que na ultima 205 

seleção que concorreu o parecerista externo foi quem deu nota ruim para o seu 206 

projeto, e questionou inclusive o porquê de se fazer o roteiro das entrevistas no 207 

início do trabalho. Ressaltou que fala isso não para saber o nome das pessoas, mas 208 

saber mesmo conhecer a formação, o currículo. Ressaltou que a discrepância na 209 

nota entre o parecer interno e o parecer externo foi de mais de três pontos. Disse 210 

ainda que o problema está no barema, mas não está só no barema, existem outros 211 

aspectos que precisam ser observados. Sobre as questões trazidas pela professora 212 

Paula Galrão, Luciana Duccini mencionou que a avaliação já considera esses 213 

critérios, embora o currículo ainda influencie muito e é uma avaliação que privilegia 214 

quem já conseguiu entrar, não tem o recorte que as agencias sempre fizeram, por 215 

exemplo, entre o pesquisador senhor e o jovem pesquisador, e é preciso pensar no 216 

jovem também. Concordou com o professor Paulo Ramos dizendo que os 217 
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professores devem aumentar a produtividade, mas não aumentar a produtividade 218 

por aumentar, é um aumento qualificado e ai percebe-se que o problema dos 219 

professores do Curso de Ciências Sociais é um problema maior, é o excesso de 220 

trabalhos burocráticos consumindo o tempo que poderia ser destinado a produção, 221 

mas o que acontece em grande parte porque a Univasf não tem funcionários 222 

suficientes. O professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos disse concordar com 223 

pontos mencionados pelos professores Adalton Marques, Luciana Duccini e Paulo 224 

Ramos, mas é uma questão muito complexa, e não apenas de Ciências Sociais 225 

apesar das peculiaridades que envolvem a área e que obviamente tem que ser 226 

discutidas mas, por exemplo, professores de engenharias falando que não 227 

apresenta mais projeto porque sempre obteve bolsa e agora não consegue mais, 228 

porque tem uma estrangulação das bolsas, as bolsas são praticamente as mesmas, 229 

apesar de a universidade ter crescido, a competição aumentado. Ressaltou que 230 

existem alguns problemas estruturais que também tem que ser colocados. O 231 

professor Marcelo Henrique mencionou ainda que o edital e o barema são 232 

periodicamente discutidos, mas eles são muito amarrados, então tem a lógica de 233 

fazer ciência e tem o fato de estar disputando com gente da própria área, mas tem 234 

pesquisadores que talvez não se enquadre naquela determinada área e tem todo 235 

esse processo de estrangulamento de bolsas, então é preciso fazer um estudo para 236 

depois lutar por mudança. O professor Adalton José Marques mencionou que foram 237 

interessantes as falas dos professores Paulo Roberto Ramos e Marcelo Henrique 238 

Pereira dos Santos. O professor Adalton Marques concordou com o professor 239 

Marcelo Henrique Pereira dos Santos e ressaltou que não esta personalizando o 240 

inimigo e a briga deve ser contra o edital do PIBIC. O professor ratificou que é 241 

preciso atacar o edital e essa é umas das questões que a comissão, caso seja 242 

aprovada, deve se preocupar além de ser capaz de articular que as respectivas 243 

comissões de outros colegiados de humanas para construir um edital e alimentar 244 

quem está representando cada Colegiado na PRPPGi, para apresentar outro edital 245 

considerando os problemas que foram mencionados, entre a autodeclaração e a 246 

comissão que analisa o projeto, e também a possibilidade de criar espécies de 247 

quotas entre as ciências aplicadas e puras, e outras questões nesse sentido. O 248 
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professor Adalton Marques disse ainda que é importante criar uma comissão interna, 249 

mas uma comissão que seja conectada com a estrutura da universidade para que 250 

isso seja contabilizado como trabalho, porque revisar um edital demanda muito 251 

trabalho e enfim fazer todas essas pontes, e colocar isso para frente. Disse ainda 252 

concordar com o professor Marcelo Henrique dos Santos e não vai mudar o 253 

problema estrutural da Univasf, mas eu acho que muda a marginalidade dentro da 254 

instituição, trata-se muito mais de uma luta política, por reconhecimento do que 255 

necessariamente uma luta por bolsa, ainda que isso possa ser revertido em bolsas. 256 

Sobre a fala do professor Paulo Ramos o professor Adalton José Marques discordou 257 

e apresentou outro ponto de vista a questão da produção coletiva e sobre a questão 258 

da produtividade. O professor Adalton José Marques disse entender que a questão 259 

do culto ao personalismo acontece muito mais em laboratórios do que nessas 260 

produções individuais como as que as que os professores do Colegiado de Ciências 261 

Sociais tem feito. Disse ainda que é inegável o prazer que é escrever um artigo e 262 

publicá-lo, mas ressaltou que é um desprendimento bonito também ver um aluno 263 

fazer um trabalho autoral. Disse ainda que às vezes o professor tem que assinar 264 

junto com o aluno porque sua função foi de autor ou de coautor, isso existe e não 265 

deve ser criminalizado mas é preciso estar atento para não acabar com o trabalho 266 

de orientação e transformar tudo em trabalho de coautoria, já que existem alunos 267 

que os professores são orientadores e orientam o caminho autoral do aluno, já 268 

outros alunos o professor escreve junto o que se chama coautoria. Disse ainda que 269 

currículo lattes há uma distinção entre as orientação e coautoria e o professor 270 

orienta um aluno e o aluno publica o artigo ele já obteve sua pontuação no Lattes 271 

então não há necessidade de dobrar essa pontuação. Disse ainda que o culto a 272 

personalidade está em toda parte e entende que publicando um artigo 273 

individualmente ou coletivamente, não resolve essa questão do culto a 274 

personalidade. Mencionou também que no geral essa discussão sobre as bolsas vai 275 

valer tirar a marginalidade das ciências humanas, porque esses cursos ainda são 276 

muito marginais dentro da universidade e muito marginais externamente. Mencionou 277 

também que é importante formar uma pessoa que discute gênero e ela vai trabalhar 278 

numa secretaria para milhares de pessoas não serem mortas ou para terem acesso 279 
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a direitos, isso evidentemente não é capital agregado, isso é cidadania agregada, 280 

então é preciso começar ressaltar essa temática inclusive internamente. Ratificou 281 

que a proposta trazida por ele é de criar uma comissão que faça um interinstitucional 282 

com outros colegiados e que apresente um edital para alimentar os professores que 283 

fazem parte das comissões da PRPPGI. O professor José Fernando Souto 284 

manifestou-se concordando com os professores Marcelo Henrique Pereira dos 285 

Santos e Paulo Roberto Ramos. Disse ainda que apesar de toda essa discussão ser 286 

importante, o fato de um pesquisador que leva um ano para produzir um artigo de 30 287 

páginas e publicar está ficando no passado, hoje até os programas de pós-288 

graduação impõem que os alunos coloquem o nome dos orientadores quando se 289 

escreve um artigo e isso já vem da Capes. Disse ainda que parte do problema está 290 

na própria estrutura em que essa universidade foi feita o que já foi falado, mas já 291 

teve semestre ou ano no Colegiado de Ciências Sociais que os professores não 292 

conseguiram submeter projeto PIBIC porque não tinha orientando, e essa discussão 293 

enfatiza acima de tudo é preciso criar essa comissão, mas tem que ter alguém, 294 

como Marcelo Henrique mencionou, que estude para ver como isso é de fato, 295 

porque quando chega o momento de fazer um novo edital no Comitê de Iniciação 296 

Científica as pessoas, que são as mesmas que estavam lá, não querem propor um 297 

novo edital, então há possibilidade de trazer questões novas, mas há tendência em 298 

reproduzir o edital com o que já se conhece. Depois das discussões a proposta de 299 

criação da comissão trazida pelo professor Adalton Marques foi aprovada por 300 

unanimidade. Os nomes que deverão fazer parte dessa comissão deverão ser 301 

aprovados no próximo ponto de pauta. 3. Participação dos professores nas 302 

comissões - continuação (Coordenação). A professora Paula Galrão apresentou 303 

no Datashow uma tabela exibindo a participação dos docentes do Colegiado de 304 

Ciências Sociais em comissões internas e externas bem como os professores que 305 

ocupam cargo. A professora Paula Galrão mencionou ainda que é importante 306 

informar na tabela a periodicidade com que acontecem as reuniões de cada 307 

comissão, já que não é possível colocar na tabela o acúmulo de trabalho de cada 308 

comissão. A professora Paula Galrão disse ainda que irá imprimir e colocar no 309 

quadro de avisos do colegiado para que todos tenham ideia do que cada professor 310 
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esta participando já que existem alguns professores fazendo parte de muitas 311 

comissões e outros praticamente sem comissão e há também professores que são 312 

membros de varias comissões que praticamente não são atuantes. A professora 313 

Paula Galrão ressaltou que agora a ideia é pensar nesses dois nomes para a 314 

comissão que foi aprovada no ponto anterior. Disse ainda que vai encaminhar a 315 

tabela por e-mail e solicitou que os docentes vocês coloquem do lado de cada 316 

comissão, a periodicidade com que acontecem as reuniões. A professora Rosicleide 317 

Araújo de Melo mencionou que seria importante que houvesse uma identificação 318 

com a comissão também pra não ficar um professor que faz parte de uma comissão 319 

não ter afinidade nenhuma com essa comissão. A professora Paula Galrão 320 

concordou com a fala da Professora Rosicleide Araújo de Melo e manifestou-se 321 

dizendo que tem muitas comissões que são muito mais burocráticas do que de 322 

cunho político e são trabalhos que as pessoas tem que fazer, tem que ter alguém 323 

para fazer. A professora Paula Galrão voltou a falar que é preciso escolher os 324 

nomes para fazer parte da Comissão de Pesquisa em Ciências Humanas, aprovada 325 

no ponto anterior. Foi definido que os professores Adalton José Marques, Simone 326 

Piletti Viscarra e José Fernando Souto Júnior fazem parte dessa comissão. 4. 327 

Projeto de monitoria – ad referendum. O professor Gabriel Pugliese Cardoso 328 

informou que esse ponto se trata da aprovação de um ad referendum feito pela 329 

Coordenação. Informou que há tempo um grupo de estudantes procurou a 330 

coordenação do Colegiado de Ciências Sociais e apresentou um projeto de 331 

monitoria organizado pelos próprios alunos. Disse ainda que tanto ele quanto a 332 

professora Paula Galrão acharam um projeto interessante. Mencionou ainda que em 333 

uma consulta feita por e-mail alguns professores se manifestaram favoravelmente e 334 

a Coordenação aprovou a proposta ad referendum e agora é preciso a aprovação da 335 

plenária. O professor Gabriel Pugliese Cardoso mencionou ainda que já estava sem 336 

tempo para aprovar a demanda em reunião de Colegiado e por isso foi preciso fazer 337 

o ad referendum. Disse ainda que os estudantes solicitaram que dois professores se 338 

disponibilizassem para ajudar na coordenação do projeto. O professor Gabriel 339 

Pugliese mencionou também que é necessário fazer dois encaminhamentos, em 340 

primeiro lugar a aprovação do ad referendum e depois será preciso eleger duas 341 
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pessoas que possam participar junto com os estudantes, auxiliando de uma maneira 342 

mais próxima no projeto de monitoria. A professora Simone Piletti Viscarra 343 

manifestou-se dizendo que é um projeto bem bonito e acha que num primeiro 344 

momento talvez fosse necessário fazer uma adaptação na parte escrita do projeto, 345 

apenas uma questão de redação mesmo, mas ressaltou que é perceptível por meio 346 

da leitura do projeto que os estudantes têm um interesse e uma vontade muito 347 

grande. Disse ainda que talvez precise também tratar alguns pontos com um pouco 348 

mais de delicadeza como, por exemplo, o modo como eles estão tratando a 349 

ausência de bolsas e a ausência de experiências. O professor Gabriel Pugliese 350 

Cardoso manifestou-se dizendo que o projeto foi feito apenas para o Colegiado, e é 351 

uma espécie de manifestação. Disse ainda que à medida que isso for se realizando 352 

e der tudo certo, quem sabe o Colegiado não consegue criar meios de 353 

institucionalizar o projeto e dessa vez com auxílio do corpo docente.  A professora 354 

Simone Piletti Viscarra questionou se os dois professores que teriam essa 355 

aproximação com o projeto seriam os professores que teriam os monitores ou se são 356 

apenas dois nomes para auxiliar o projeto e qualquer professor poderia ter monitor. 357 

O professor Gabriel Pugliese Cardoso esclareceu dizendo que o projeto não é para 358 

apresentar em nenhum outro lugar e na verdade a intenção de ter dois professores é 359 

para que a qualquer momento ou qualquer problema que os estudantes possam ter 360 

eles tenham a quem acionar, seria para agir como uma consultoria, como uma 361 

espécie de resolução de conflitos. O professor David Soares Simões, questionou se 362 

esse projeto já valeria a partir desse semestre e como funcionaria, se ele quisesse 363 

teria que solicitar o pessoal da monitoria.  O professor Gabriel Pugliese Cardoso 364 

informou que como a reunião ordinária foi cancelada a coordenação aprovou ad 365 

referendum para dar tempo fazer ainda esse semestre. Disse ainda que a proposta 366 

foi que os monitores atuariam entre os primeiros e segundos semestres, então muito 367 

provavelmente os professores que lecionam para o primeiro e o segundo semestre 368 

terão alunos se oferecendo para a monitoria, não é obrigatório aceitar, mas eles se 369 

oferecerão para fazer a monitoria que inclui uma série de atividades, como por 370 

exemplo, auxílio nas avaliações. O professor Gabriel Pugliese Cardoso disse ainda 371 

que o projeto foi enviado por e-mail e que os docentes podem fazer uma leitura com 372 
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calma. O professor Gabriel Pugliese informou também que os alunos são do curso 373 

inteiro e eles abrirão um edital para fazer seleção segundo os critérios colocados no 374 

projeto e levarão para as disciplinas do primeiro e segundo semestre, justamente 375 

para receber bem os alunos, ajudar a apresentar o corpo discente mais atuante, 376 

dentre outras questões. Após esclarecimentos o ad referendum foi aprovado pela 377 

plenária. Os professores Claudio Roberto dos Santos de Almeida e Simone Piletti 378 

Viscarra se dispuseram a ajudar os estudantes e atuar de maneira mais próxima 379 

auxiliando no projeto. 5. Uso da Cota do colegiado (Rosicleide Araújo de Melo). A 380 

professora Rosicleide Araújo de Melo informou que possui trabalho aprovado no 381 

ENALIC - Encontro Nacional das Licenciaturas, evento que acontecerá entre 05 e 07 382 

de dezembro na cidade de Fortaleza-CE. Mencionou ainda que tem até o dia 05 de 383 

novembro para encaminhar a solicitação de uso de diárias e passagens para a 384 

Propladi e ressaltou que a ultima vez que usou a cota do Colegiado foi em 2013. 385 

Disse também que o ENALIC é um evento voltado para os cursos de Licenciatura, 386 

mas que também envolve o PIBID e a Residência Pedagógica e em 2018 o encontro 387 

está associado ao VI Seminário do Pibid e ao I Seminário Nacional da Residência 388 

Pedagógica envolvendo os coordenadores de área do PIBID e da Residência 389 

Pedagógica além dos bolsistas. A solicitação da professora Rosicleide Araújo de 390 

Melo foi aprovada pela maioria dos votos. Houve uma abstenção. 6. Avaliação da 391 

Semana de Ciências Sociais. O professor Gabriel Pugliese Cardoso manifestou-se 392 

dizendo que a Semana de Ciências Sociais foi muito boa, e que o Colegiado 393 

conseguiu fazer mais uma vez uma Semana com certo porte e levar bastante gente 394 

especialmente nos primeiros dias. Disse ainda que ouviu vários comentários de 395 

professores que acharam a Semana muito interessante e que os alunos ficaram 396 

bastante animados em relação à Semana até porque criou certa sinergia com o 397 

curso e ressaltou que vale a pena investir e cada vez mais aperfeiçoar o evento. O 398 

professor Gabriel Pugliese Cardoso disse ainda que gostaria de mencionar dois 399 

aspectos sobre a organização da Semana o primeiro é que seria importante diminuir 400 

o número de palestras, tomando o exemplo de que uma palestra foi realizada no 401 

período da tarde, junto com o GT, antecipando o encerramento e essa em especial 402 

foi bastante esvaziada. Ressaltou que é necessário ver a logística de encaixar as 403 
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falas para que tenha público. O segundo ponto é que é preciso ver um período 404 

melhor para a realização da Semana de Ciências Sociais porque houve teve um 405 

problema grave de alguns professores não poder participar porque estavam 406 

trabalhando seja no Pronera ou em outras atividades, e sugeriu que seja realizado 407 

no início do semestre quando se recebem os alunos, quando há certa comoção de 408 

chegada. Ressaltou que esse é um período que poderia vale a pena fazer a 409 

Semana. O professor Gabriel Pugliese ratificou que a Semana foi muito interessante, 410 

e que o Colegiado tem tudo para fazer outra Semana ainda melhor do que essa. 411 

Mencionou também que é importante que o Colegiado possa contar com recurso 412 

para realização do evento para que não haja necessidade de sugar todas as cotas 413 

de passagens do Colegiado, que seja possível trazer mais pessoas, e fazer um 414 

evento ainda mais interessante e fazer aquilo que a semana vinha conseguindo e 415 

estagnou porque foi ficando um pouco no vácuo, que é construir um público, as 416 

pessoas precisam saber que existe a Semana de Ciências Sociais e que é um 417 

evento que acontece anualmente. Ratificou que a Semana foi muito boa e que o 418 

Colegiado tem tudo para fazê-la crescer ainda mais. O professor Gabriel Pugliese 419 

Cardoso sugeriu ainda que seja feito dentro da comissão de Semana de Ciências 420 

Sociais algo denominado Comissão de Eventos, que seria responsável não só pela 421 

Semana de Ciências Sociais, mas pelos eventos do Colegiado, especialmente da 422 

semana de integração porque o que tem acontecido é que a semana de integração 423 

acaba ficando sob responsabilidade da Coordenação e o que é preciso na verdade é 424 

que se crie prazos para que haja um planejamento para a construção da semana de 425 

integração. Disse ainda que a semana de integração desse semestre aconteceu, foi 426 

interessante, mas, mais uma vez, foi bastante improvisada. Mencionou também que 427 

a ideia é destinar para essa comissão os eventos do colegiado para que eles não 428 

sejam mais improvisados, nem a semana de ciências sociais, nem a semana de 429 

integração, nem o ciclo de debates. Disse ainda ser preciso que o Colegiado crie 430 

certo ritmo para essas atividades para que seja possível consagrá-los. Mencionou 431 

também que aumentaria o volume de trabalho da comissão da Semana de Ciências 432 

Sociais, mas se ofereceu a entrar para a comissão para ajudar e finalizou a fala 433 

parabenizando o Colegiado pela realização da Semana de Ciências Sociais. O 434 
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professor Vanderlei Souza Carvalho manifestou-se dizendo que seria interessante 435 

pensar em viabilizar um encontro de outras áreas, um encontro maior, talvez em 436 

realizar o primeiro encontro de ciências humanas do Vale. Mencionou que essa ideia 437 

já apareceu antes, mas não avançou e o Colegiado pode começar a pensar, nesse 438 

caso, se colocaria como o membro da comissão responsável por dialogar sobre isso. 439 

Mencionou que a comissão deve se atentar e apresentar uma proposta e verificar 440 

editais mais cedo pra tentar conseguir recursos para fazer uma semana mais 441 

encorpada já que essa foi muito na criatividade só com cota do Colegiado e do 442 

ProfSocio. Sobre o desenvolvimento da Semana, mencionou que a quantidade de 443 

mesas redondas poderia ser reduzida e poderia se colocar mais peso em 444 

apresentação de trabalho e menos peso em minicurso, já que os alunos de maneira 445 

geral assistem muitas coisas, mas fazer uma proposta, apresentar um trabalho eles 446 

apresentam alguma dificuldade e ele entende que o Colegiado tem que trabalhar 447 

isso. Disse ainda que o cientista social, principalmente na Licenciatura, vai se 448 

apresentar o tempo todo, então estimular esse lado, fazer um resumo, pedir ajuda 449 

do professor, o aval do professor, parece mais interessante do que estimular a 450 

participação nos minicursos. Disse também que os minicursos são importantes, mas 451 

mais importantes ainda são os Grupos de Trabalho e alguns Grupos estavam 452 

esvaziados e minicursos cheios o que confirma a ideia de que o curso possui muitos 453 

alunos ouvintes. O professor Adalton José Marques parabenizou a comissão pela 454 

organização da Semana e disse que a Semana foi incrível, desde a alimentação, a 455 

reserva do espaço, a organização das mesas. Sugeriu mudanças em dois aspectos, 456 

um é diminuir o número de atividades, como mencionou o professor Gabriel 457 

Pugliese, e o outro é fazer um controle mais estrito do tempo das mesas porque as 458 

vezes os convidados acabam extrapolando. Ressaltou que, com exceção dessas 459 

duas questões, achou a Semana excelente. O professor Vanderlei Souza Carvalho 460 

mencionou que alguns alunos chamaram a atenção para o fato de que alguns 461 

convidados para a mesa para discutir Licenciatura, não tinham um trabalho que 462 

contemplasse tanto a licenciatura enquanto poderiam ser convidados professores do 463 

próprio PROFSOCIO, do próprio Colegiado de Ciências Sociais, que trabalhasse 464 

mais essa temática. A professora Luciana Duccini se manifestou dizendo que no 465 
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geral a semana foi muito interessante, foi bem organizada, e o site estava ótimo. 466 

Mencionou também que é preciso ter um controle maior com a lista de presença, 467 

porque é compreensível que as pessoas não possam ir para as atividades no 468 

período da tarde já que muitos trabalham, mas têm atividades que são realizadas a 469 

noite e muitos não vão. Mencionou que o Colegiado tem que tentar fazer com que 470 

haja uma participação maior. Ressaltou que tem sido prática em toda edição 471 

convidar muitos participantes de uma vez só e é melhor convidar três ou quatro 472 

pessoas de uma vez e aproveitar mais cada participante. Mencionou que teve a 473 

questão de mesa com palestra no mesmo dia que esvaziou um pouco então é 474 

preciso controlar a empolgação para a próxima Semana e convidar uma quantidade 475 

menor para poder aproveitar melhor os convidados. Delcides Marques manifestou-476 

se dizendo que quando a comissão começou a pensar a Semana dessa edição, 477 

surgiu a ideia de fazer um grande evento no Vale e ele foi procurar todos os cursos 478 

de humanidades da região, incluindo os cursos EAD. Disse ainda que fazer um 479 

encontro de Humanidades no Vale não combina muito com a redução de dias do 480 

evento, e de atividades que acabou percebendo que seria necessária. Disse ainda 481 

que conseguiu, na medida do possível, ter um convidado da conferencia da região 482 

que foi o Luciano, então a ideia é boa de expandir o evento, mas teria que ter mais 483 

dias, teria que ter um empenho maior e pode sobrecarregar ainda mais e também 484 

teria que haver cuidado para não acontecer o que aconteceu com a Semana de 485 

Ciências Sociais passada que foi incorporada no Congresso, esse é um aspecto 486 

para se refletir. Outro ponto sobre a organização é que a comissão tentou cumprir 487 

todos os prazos, mas não contava que não teria verba e o resultado do edital saiu 488 

praticamente um mês antes do evento e aí foi um resultado ruim e a comissão fez 489 

um recurso, mas eles praticamente ignoraram o recurso e aí apresentou isso 490 

inclusive pra pedir uma sugestão para que a professora Luzania Barreto reassuma a 491 

presidência da comissão porque ela já conseguiu recursos e um dos pontos que eles 492 

colocaram foi que ele não tinha produtividade, que não tinha experiência em 493 

organização de evento e ela já foi, já organizou a semana pela Fapesb. A professora 494 

Luzania Barreto manifestou-se dizendo que poderia discutir e fazer esses ajustes e 495 

mencionou que sentiu muita falta dos mestrandos do PROFSOCIO na Semana de 496 
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Ciências Sociais. Gabriel manifestou-se dizendo que seria uma boa opção fazer a 497 

semana de integração dentro da Semana de Ciências Sociais, juntar os dois 498 

eventos. O professor Delcides Marques concordou com o professor Gabriel Pugliese 499 

e achou interessante a posição da professora Luciana Duccini ao dizer que deveriam 500 

trazer menos convidados e aproveitar melhor a vinda deles. Disse ainda que uma 501 

dos fatos mais interessantes que aconteceu na Semana de Ciências Sociais foi que 502 

os convidados que vieram falaram bastante, falaram a manhã inteira e até a tarde. 503 

Ressaltou que não adianta o palestrante vir para falar só meia hora e ratificou que é 504 

plenamente favorável a trazer menos pessoas e deixar os convidados falarem mais. 505 

O professor Gabriel Pugliese disse que talvez seja o caso mesmo de agrupar as 506 

mesas a noite, porque o problema foi a mesa a tarde, e tem que incentivar GTs mas 507 

acredita que fazer mesa a noite pode até aumentar o número de dia e fazer um 508 

minicurso, dois minicursos pra não ter uma variedade grande de minicurso como 509 

aconteceu. Disse ainda que os minicursos estavam cheios, foram interessantes mas 510 

o professor Vanderlei Souza Carvalho tem razão vira uma espécie de aluno ouvinte 511 

e é preciso incentivar a participação nos GTs. O professor Marcelo Henrique Pereira 512 

dos Santos talvez seja interessante dá mais prazo para a construção do GT. O 513 

professor José Hermógenes Moura Da Costa manifestou-se dizendo que a Semana 514 

foi excepcional e parabenizou a comissão. E relação a proposta de Vanderlei de 515 

criar um encontro de humanidades, o professor Hermógenes Moura disse que o 516 

Colegiado poderia pensar em trabalhar outros cientistas sociais que atuam em 517 

outras instituições, não só nos cursos de Humanas, mas há cientista social no IF, e  518 

em outras instituições que podem participar. Ainda falando dessa ampliação, o 519 

professor Hermógenes Moura mencionou que essa proposta passa também pelo 520 

crido de na medida do possível repensar as próprias propostas de GTs que se sejam 521 

permitidos apresentar não só pesquisas, não só resultados de pesquisa, mas relatos 522 

de experiências, para que os estudantes que fazem parte do PIBID possam também 523 

expor suas experiências, o pessoal que está com trabalho de extensão, seria uma 524 

possibilidade de trazer, inclusive o pessoal do Profsocio. A estudante Ana Luíza 525 

Souza Jesus manifestou-se dizendo que os estudantes avaliaram que a Semana de 526 

Ciências Sociais foi bastante produtiva. No entanto em relação aos GTs houve 527 
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reclamação inclusive de pessoas que estavam apresentando porque muitos GTs 528 

aconteciam ao mesmo tempo, e isso implica tanto no esvaziamento dos GTs quanto 529 

na questão de que os alunos não podem prestigiar e participar da apresentação uns 530 

dos outros. 7. Comunicações: O professor Gabriel Pugliese Cardoso agradeceu as 531 

pessoas que mandaram sugestões para o site e sugeriu que aqueles que não 532 

mandaram façam uma leitura rápida e digam se concordam para que ele se sinta 533 

mais a vontade para fazer os ajustes e comece a montar. Disse ainda que assim que 534 

os textos estiverem prontos dará início a montagem, que é a parte final. O professor 535 

Vanderlei Souza Carvalho mencionou que teve pouca participação dos estudantes 536 

durante a organização da Semana de Ciências Sociais e que eles são bem vindos 537 

para fazer o planejamento e agradeceu a grande participação de estudantes nas 538 

funções de execução dos trabalhos. O professor Adalton José Marques informou 539 

que na quinta-feira passada se reuniu com os professores Luciana Duccini e 540 

Vanderlei Souza Carvalho e Gabriel Pugliese Cardoso e depois na sexta-feira teve 541 

uma conversa com o vice-reitor e ele compartilha de uma serie de questões que são 542 

muito temerosas e ele sabe muito da vulnerabilidade das Ciências Sociais. Disse 543 

ainda que é interessante que o Colegiado comece a produzir pequenos documentos, 544 

algumas pequenas contabilidades, fáceis de fazer que mostrem o quanto o 545 

Colegiado é plural e trata de vários temas, e também para dizer que o Colegiado faz 546 

está no artigo 205, 206 e 207 da constituição, que prevê formação não capacitação 547 

do trabalho e ciência e tecnologia, mas produção de cidadania. Disse ainda que por 548 

mais que essas atitudes sejam paliativas é preciso está preparado 549 

administrativamente e é preciso mostrar nas instâncias administrativas da Univasf 550 

que o Colegiado é plural e que não produz tecnologia agregada, mas cidadania 551 

agregada. Disse ainda que é importante galgar lugares no interior da administração 552 

da Univasf para mostrar que o Colegiado faz é importante para as secretarias de 553 

direitos humanos dos municípios, para as secretarias de educação, mas também 554 

para a formação dentro da própria Univasf. Informou ainda que amanhã o 555 

Sindunivasf vai realizar no campus Petrolina uma reunião de conjuntura e que na 556 

semana seguinte vai repetir isso em são Raimundo Nonato e posteriormente Paulo 557 

Afonso. O professor Marcelo Henrique Pereira dos Santos informou que entre os 558 
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dias 08 e 10 de novembro vai ser realizado no Complexo Multieventos o evento da 559 

Sober patrocinado pelos mestrados de Extensão Rural e Dinâmicas de 560 

Desenvolvimento do Semiárido e que é um evento interessante e que já convidou os 561 

alunos de sua disciplina. Eu Rayane Michaele Amorim 562 

Maciano________________________________________, lavrei a presente ata que 563 

depois de lida e aprovada segue assinada por todos os membros do Colegiado de 564 

Ciências Sociais presentes. Juazeiro, trinta e um de outubro de dois mil e dezoito.  565 

PRESENTES: 566 

Adalton José Marques__________________________________________________ 567 

Claudio Roberto dos Santos de Almeida Araújo______________________________ 568 

Denes Dantas Vieira___________________________________________________ 569 

Delcides Marques_____________________________________________________ 570 

Eliana de Barros Monteiro_______________________________________________ 571 

José Hermógenes Moura da Costa________________________________________ 572 

Marcelo Henrique Pereira dos Santos_____________________________________ 573 

Rosicleide Araújo de Melo_______________________________________________ 574 

Vanderlei Souza Carvalho______________________________________________ 575 

Eliana de Barros Monteiro_______________________________________________ 576 

Paula da Luz Galrão___________________________________________________ 577 

Alexandre Henrique dos Reis____________________________________________ 578 

Gabriel Pugliese Cardoso_______________________________________________ 579 

Paulo Roberto Ramos__________________________________________________ 580 

José Fernando Souto Júnior_____________________________________________ 581 

David Soares Simões__________________________________________________ 582 


