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Ofício cs. 005/2014 

 

Guarulhos, 30 de maio de 2014. 

 

Ao Prof. Daniel Arias Vazquez 

Diretor Acadêmico da EFLCH - Campus Guarulhos 

 

Prezado Diretor, 

 

O Departamento de Ciências Sociais manifestou em sua última reunião o 

interesse na aquisição do Edifício em que funciona provisoriamente a EFLCH desde que essa 

aquisição se dê articulada ao planejamento geral de consolidação e ampliação da EFLCH no 

âmbito do plano diretor que será encaminhado pela Pró-Reitoria de Planejamento. O interesse 

pela aquisição desse edifício se dá com vistas a estruturar os laboratórios descritos no quadro 

abaixo. 

 

Atenciosamente, 

 

________________________________ 

Ana Lúcia Teixeira 

Chefe do Departamento de Ciências Sociais 

 

 

Projeto Coordenador Espaço solicitado  Descrição e 

justificativa 

 

LECs - Laboratório de 

Estudos Constituintes 

 

Antonio Sérgio 

Carvalho Rocha 

 

 

01 sala fixa, que 

acomode materiais e 

equipamentos. 

 

 

O interesse em sediar 

o LECs no prédio 

onde hoje funciona o 

Campus Provisório 
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 decorre da 

possibilidade de 

participação das 

nossas pesquisas no 

Centro de Memória 

de que se cogita 

instalar nesse prédio, 

dado que as 

investigações que 

desenvolvemos 

envolvem coleta de 

fontes orais, extensa 

documentação escrita 

e também material 

iconográfico e 

fílmico. 

 

 

Antropologia e História 

das Religiões no século 

XX 

 

 

Cristina Pompa 

 

01 sala fixa, que 

acomode materiais e 

equipamentos. 

Grupo com projetos 

de pesquisa em 

andamento. Suas 

atividades podem 

ocorrer em um prédio 

no Centro de 

Guarulhos. 

 

Corpo e Violência: 

formas de expressão da 

dor 

 

Cynthia Sarti e 

Mauro Rovai 

 

 

01 sala para exibição 

de material 

audiovisual 

(tamanho: 30 a  40 

m2) e 01 sala para 

reunião, que 

acomode materiais e 

equipamentos. 

 

Considerando as 

atividades do projeto, 

é necessária uma sala 

com chave, que 

tenham as janelas 

vedadas (para 

contenção da 

luminosidade), com 

capacidade para 

aproximadamente 30 

pessoas sentadas, 

com energia elétrica, 

acesso à internet e 

parede que possa 

suportar a instalação 

de TV com tela 

grande. A previsão de 
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utilização do espaço 

é de 03 dias por 

semana. O material 

que será acomodado 

na sala inclui livros, 

DVDs, notebook, 

TV, gravadores 

digitais, aparelho 

reprodutor de DVD e 

câmeras digitais. 

Todos os itens já 

foram adquiridos 

com a verba do 

projeto. Além disso, 

precisamos que a sala 

possua 01 (um) mesa 

grande, com gavetas, 

para a instalação de 

material de escritório 

(como papel e tinta 

para impressora, 

impressora, fax, 

scanner, copiadora); 

01 (um) prateleira 

grande para alocação 

de livros e DVD’s. 

 

Protesto,  repressão 

estatal e redes de 

advogados no ciclo de 

manifestações de junho 

 

Débora Maciel 

 

 

01 sala fixa, que 

acomode materiais e 

equipamentos. 

 

O projeto tem como 

instituições sede 

Cebrap, LAPS/USP,  

University of Notre 

Dame. São 

instituições parceiras 

Unifesp, Direito-

FGV, INSPER.  

 

 

Reconhecimento, 

tolerância e justiça 

distributiva 

 

 

Ingrid Cyfer e 

Júlio Barroso 

 

01 sala fixa para 

reuniões. 

Grupo com projetos 

de pesquisa em 

andamento. Suas 

atividades podem 

ocorrer em um prédio 

no Centro de 

Guarulhos e se 
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beneficiaria dessa 

localização por ter 

mais fácil acesso para 

convidados de outras 

universidades. 

 

Estudos de Sociologia 

da Literatura 

 

Ana Lúcia Teixeira 

 

01 sala com 

aproximadamente 

30m2 para encontros 

de pesquisa, 

recepção de 

convidados do 

projeto e alocação de 

equipamento para 

vídeo-conferência. 

 

Grupo de pesquisa 

que se beneficiaria do 

contato com as 

bibliotecas centrais 

de Guarulhos e da 

parceria com o 

Teatro Adamastor na 

promoção de eventos 

que atraiam um 

maior número de 

interessados da 

cidade de Guarulhos 

pela temática da 

literatura como 

fenômeno social. A 

localização central 

também facilitaria o 

acesso dos outros 

coordenadores do 

grupo que pertencem  

a outras 

universidades.  

 

 

Práticas socioeducativas 

e garantia de direitos: a 

(des)constituição do 

sujeito de direitos a 

partir da internação de 

adolescentes em 

conflito com a lei 

 

Liana de Paula 

 

01 sala fixa, que 

acomode também 

materiais e 

equipamentos. 

O projeto é 

financiado pelo 

CNPq (Edital 

Universal 2013) e 

prevê compra de 

equipamentos. A 

vigência é outubro de 

2013 a outubro de 

2016. Também se 

espera ampliar o 

projeto, com a 

montagem de um 

grupo de pesquisa. 
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As atividades da 

pesquisa e do grupo 

(previsto) podem 

ocorrer em um prédio 

no Centro de 

Guarulhos. 

 

Sociologia do gosto e 

das ciências sociais 

 

Carolina Pulici 

01 sala (de 

aproximadamente 

30m2) para reunião 

de grupo de 

pesquisa/discussão 

dos trabalhos dos 

orientandos, 

contendo chave, 

capacidade para 20 

pessoas, com acesso 

à internet. 

Nesse espaço  

pretendemos abrigar 

livros, computadores, 

gravadores digitais e 

material de escritório. 

 

Laboratório de estudos 

sobre violência sexual 

contra crianças e 

adolescentes 

 

Tatiana Savoia 

Landini 

01 sala para reuniões 

que acomode uma 

mesa grande, 

matérias e 

equipamentos, 

armário-arquivo para 

armazenar cópia de 

casos criminais e 

depoimentos. 

01 sala para exibição 

de material 

audiovisual. 

A localização central 

na cidade favorece o 

diálogo com as 

instâncias em que se 

acompanham os 

casos de violência 

contra crianças e 

adolescentes (fórum 

da cidade de 

Guarulhos, ONGs, 

etc.). 

 


