
 

Curitiba, 28 de julho de   2012 

 

Oficio Circular n. 121/2012 

 

 

Resposta ao documento de reivindicação da parte dos/as  alunos/as  do  Curso de Ciências 

Sociais, conforme demanda recebida nesta coordenação no dia   18  de junho  de  2012.  

 

Diante das reivindicações d@s estudantes do Curso de Ciências   Sociais  a Coordenação do 

Curso, impossibilitada em razão da greve,  de  convocar o colegiado do curso para analisar o 

conteúdo das  mesmas,  vem por meio deste documento, informar e esclarecer  o  que lhe  cabe, 

como parte de  sua competência,   e  propor  alguns encaminhamentos sobre  as demandas.   

 

1. Espaço  Físico -   No momento não há espaço físico  para   a instalação  de  laboratórios  

deste porte, com 40  computadores.  O laboratório do curso, que fica na sala 714, cuja finalidade 

se destina a ser suporte para as disciplinas, tem sido utilizado somente para pequenos grupos.  

Poderia ser redimensionado para uso em disciplinas como a de Laboratório e Pesquisa em 

Ciências Sociais do novo currículo, que tem muitos alunos, se houvesse espaço físico, mas  o 

fato   é  que  não temos esta  condição.  Assim, como também não temos salas individuais de 

professores, ou como é o caso de grupos de pesquisa que também não tem lugar físico. Muitas 

vezes, nossas orientações são realizadas fora de nossas salas porque o compartilhamento não 

nos permite a construção do ambiente necessário aos processos de orientação, a acolhida e ao 

diálogo, sem que isto  resulte  em um problema para  @ colega  professor@ ao lado; ou sem 

que  se invada a  garantia de privacidade necessária aos processos de  orientação acadêmica. 

Assim como vocês estão reivindicando infra-estrutura,  igualmente  o curso  depende  de  

recursos  externos  à  ele  para  compra  de  computadores, para sua instalação, manutenção,  e  

para a segurança patrimonial,  do mesmo  jeito que depende  de  recursos  externos para  

compra  de água, materiais  permanentes  e  para  uso da secretaria, etc. 

2. Também não cabe ao curso contratar servidores, porém, sobre este ponto, devemos 

ponderar, de que a respeito, também deveria fazer parte uma política  de  reivindicações, e que a 

instituição primasse pelo treinamento  d@s servidor@s no exercício de suas funções. Muitas 

vezes, @s contratad@s não tem treinamento, não sabem qual é o conteúdo da sua tarefa e 

levam meses para entender sobre as diferentes instâncias, sobre as relações legais, 
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administrativas e sobre as exigências  burocráticas do lugar do seu  trabalho; isto é comum a  

quem chega. Este aspecto impacta de perto as atividades da instituição. Tanto em se  tratando 

de  uma  secretaria, com suas muitas exigências, no que se refere por exemplo: a mobilidade 

acadêmica, registro  de   diplomas, lançamento  de notas  e equivalências, matrículas. Ou seja, 

em qualquer outra instância gerencial e administrativa da UFPR.  O SIE é um sistema limitado, 

pouco ágil e demanda muito exercício de paciência cotidiana, produz erros, toma tempo. No 

mais, entender o conteúdo das tarefas requer apoios, treinamentos, acompanhamentos, que não 

sejam pontuais, mas que se insiram na lógica de qualificar os conteúdos das  atividades, para o 

melhor desempenho de cada  uma. Ressaltamos isto, porque de fato, uma política de 

contratação no nosso caso, é mais do que emergencial, sabem que estamos  sem técnico  na 

secretaria. Todavia, ocorre que apenas  contratar, mesmo se é  um passo, não garante   o 

exercício  da  função que  deve  ser  desenvolvida, nem  a ética  de estar presente, de fazer  com  

dedicação, de   não compartilhar dos maus  hábitos  e vícios   da ausência  e do  fazer pelo 

menor  esforço, ou pelo menor  envolvimento. Portanto, estamos  do mesmo lado,  quando  

falamos em treinamento  e qualificação  d@s  contratad@s, e frente  a necessidade de  

comunicação  institucional que é  necessária  a  conexão entre  as diferentes formas de 

administrar e gerenciar. Demanda-se, portanto, contratação, com políticas de formação, garantia  

de  ganhos  atrativos, aspecto  que não é certamente  só  econômico, mas humano  e social.   

3. Algumas  das  reivindicações  podem  ser  analisadas   pelo colegiado  do curso.  A) Sobre  a  

oferta  das  disciplinas.  Isto será realizado  dentro  de   uma política de  reavaliação  das  

ofertas, bem como  de rediscussão  dos  processos de defesa  e  entrega  de  monografias  e  da  

oferta  de  algumas  disciplinas nossas  e  de outros departamentos. Será ponto de pauta de 

futuras reuniões do colegiado. B)  Sobre  a questão especifica  da  reorganização da grade 

curricular do curso para que as optativas sejam ministradas somente no período matutino. 

Convém lembrar que vem sendo feito um esforço nesse sentido, principalmente com o novo 

currículo, mas a possibilidade de ofertar disciplinas a tarde ou a noite, ajuda a resolver alguns 

problemas para os professores com relação às suas agendas e com relação ao ensalamento, 

etc.. No mais para além  da recomendação, não há  formas   de exigir  do professor  que   as   

disciplinas  fiquem só no período   matutino em nosso  curso.  No novo currículo recomendá-se  

que a oferta  de  optativas fora  da  grade,  seja  realizada somente  depois  que todos  os 

espaços para optativas  até o sétimo semestre tenham sido preenchidos. C. Garantia da 
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disponibilização física e virtual das ementas das disciplinas antes da matricula. Também há um 

esforço nesse sentido faz algum tempo, embora nem sempre seja possível garantir que o 

professor/@ consiga deixar o programa pronto. No caso de alguma optativa, às vezes é 

conveniente saber o que a turma espera do curso para fechar o programa. Se não caímos no 

sério problema de imaginar que um curso por demais engessado seja o ideal.   No caso das 

fichas 1  do curso,  que  são  a  parte permanente estamos preparando  os  arquivos  para  

disponibilizar   online  no site.  Precisamos ainda de pessoas para ajudar com este trabalho. Isto 

é oneroso e normalmente, os técnicos não fazem este trabalho, resultado, ou o coordenador/a 

faz, ou     não  há como   disponibilizar. D. Respeito à participação discente nas reuniões do 

Colegiado. Com certeza deve ser garantida esta representação, mas para isso, é preciso que os 

dados dos representantes estejam sempre atualizados e os representantes sejam informados 

pelos anteriores, da situação atual do curso e das discussões, para que não se tenha que 

repassar tudo de novo a cada ano e a cada chapa eleita.  No mais, estamos desde  dezembro (7 

de dezembro  de  2011, precisamente), quando a professora Marlene Tamanini  assumiu a  

coordenação do Curso  de Ciências  por portaria,  pedindo  a confirmação dos nomes. O fizemos 

em diferentes momentos e isto porque vários saíram e os suplentes não são  titulares sem  nova 

recondução. Antes da saída da portaria  da atual coordenadora, no dia em 4 de outubro de 2011  

o CACS informou  à coordenação  que os membros titulares  seriam: Danielle Lourdes Alvernas, 

Thais Madeira Filipi, Luiz Augusto Rosa Rigon e que  os membros suplentes  seriam: Franco de 

Souza Cabral, Luiz Fellippe Henning, Gabriel Stahl Reese Frigo, Caio Henrique de Almeida. 

Desde esta informação estes membros têm sido convocados e não tem faltado confusão em 

cada  reunião do colegiado. Isto se deve ao fato de que a representação dos estudantes no 

Colegiado do Curso não está resolvida.  Ainda, ao fato de que alguns representantes não são 

mais membros porque já nem pertencem ao curso e como os suplentes  não são titulares sem 

uma recondução documentada e clara,  fica sempre a mesma  questão: quem está falando em 

nome de quem? É preciso resolver isto. 4. Com relação a aumentar o número de exemplares de 

livros da Biblioteca, com certeza se faz um esforço de se adquirir mais de um exemplar de livros 

que se sabe serão muito utilizados nos cursos obrigatórios. Este esforço esbarra em alguns 

entraves às vezes tragicômicos, como, recentemente. Não se conseguiu comprar a tradução do 

livro “NAVEN”, feito pela EDUSP, porque o sistema informatizado da Biblioteca entendeu que o 

livro já existe, porque registra a edição original inglesa. Passa por negociações com a Reitoria 
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também. Considerando ter 80 exemplares de cada livro presente nas ementas, é uma 

reivindicação irreal. A Biblioteca não tem como operar com esse horizonte, que, mais uma vez, 

engessaria os cursos, pois teriam que ter sempre os mesmos programas com os mesmos livros. 

Existem problemas sérios com relação às edições acadêmicas no Brasil, que são caras e 

restritas. Em outros países, como a Índia e a Rússia, existem edições baratas e acessíveis para 

o sistema educacional, que funcionam muito bem. Não é o nosso caso. A Xerox permite que a 

gente consiga, de alguma maneira, trabalhar conteúdos variados e dar acesso aos mesmos, 

embora  isto não seja  alguma  apologia  a  Xerox, apenas  constatá-se.  Existe a possibilidade 

de se baixar textos on line, etc. Parece-nos que o CACS deveria ficar mais atento para o 

problema real do andamento dos novos cursos no currículo novo, com a adequação de temas e 

bibliografias a um novo fluxograma, que é experimental e exige uma avaliação constante, bem 

como, conforme é de praxe para todos os cursos, sistemática e atualização dos  conteúdos. No 

momento, o acesso aos periódicos especializados pode ser realizado pelo sistema da biblioteca. 

Contudo, os sistemas de internet dentro  da  UFPR, poderiam  ser abertos  para  acessos nos  

diferentes espaços da mesmas: salas, corredores, etc. Assim, não haveria  necessidade  de 

fixidez de todos os discentes, dentro de um laboratório  e quem sabe os sistemas de  internet 

que são um problema nesta instituição pudessem ser grandemente melhorados.  Evidentemente, 

um aspecto não exclui o outro. 5. Questões de Paridade são complicadas. É sempre bom 

lembrar que os professores e técnicos administrativos são servidores públicos federais, os 

estudantes não. Há assuntos que dizem respeito a existência da Universidade enquanto 

instituição de ensino, administração, gerenciamento, portanto,  esta responsabilidade é  d@  

servidor@s. Outros assuntos dizem respeito a Universidade enquanto burocracia federal que 

não é a mesma coisa sempre. Há que se ver onde e como a paridade é interessante e onde não 

é.  6. Efetivação de professores substitutos. Para que? Professor substituto é um tipo de contrato 

temporário que funciona em algumas situações, enquanto contrato temporário. Efetivar os 

substitutos resolve o problema de quem?  Abertura do PIT dos professores do curso de Ciências 

Sociais. Para que? Isto atende a que demanda especifica? Vai resolver que problema? 7. A 

abertura do curso noturno é uma reivindicação séria, o problema é a sua viabilização. Implica em 

secretaria e funcionários, sala de aulas, uma série de coisas, que precisam ser garantidos, não 

só pela Reitoria, mas, pelo MEC também. Não nos parece que ter um curso noturno espelhado 

no diurno seja a melhor opção, pois a demanda pelo curso noturno não é a mesma da pelo curso 
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diurno. Há uma discussão a respeito de se ter o bacharelado diurno e a licenciatura noturna que 

deveria ser levada em consideração, por exemplo. Está questão poderá e deverá ser pautada  

para  uma das  reuniões  do colegiado, bem como, poderá  ser  discutida  nos  colegiados  dos   

departamentos  do curso (DEAN  e DECISO).   8.  As questões ligadas à Licenciatura, LIBRAS, 

inclusão, etc. são preocupação do colegiado do curso a bastante tempo, mas passam por 

negociações com a Reitoria, com o Setor de Educação e o MEC que não são fáceis. A 

administração da Universidade passa por um quadro de relações políticas que são muito 

complexas e o peso do curso de Ciências Sociais nesse conjunto não é o maior, certamente. 

Nada é tão automático assim. Vinculado a este ponto, entendemos que todos/as os/as 

professores da Universidade precisam ser atualizados a respeito de  como se relacionarem com 

os discentes estudantes que entram pelos atuais programas de inclusão social – cotas raciais, 

escola pública, indígenas e deficiências – sejam os estudantes da concorrência geral. 

Desconhecem-se, em larga medida, as políticas de inclusão social e também os direitos e 

deveres no relacionamento com os estudantes e com as diversas questões emergentes, como 

as questões de gênero, identidades sexuais, diversidades, religiosidades, etnicidade. O curso de 

Ciências Sociais pode e deve ter um papel predominante na experimentação e reflexão de um 

novo padrão de relacionamento entre professores e estudantes. 

 

 

Profa  Dra  Marlene Tamanini                   Prof. Dr Marcos da  Silveira 
Coordenadora do Curso                            Vice-coordenador do Curso de  
de  Ciências  Sociais                                      de  Ciências  Sociais 


