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Ata da Reunião do Colegiado do Curso de 
Graduação de Ciências Sociais, do 
Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional, realizada à 
Rua José do Patrocínio, número setenta e 
um, Campos dos Goytacazes, aos onze 
dias do mês de novembro de dois mil e 
dez, às nove horas e trinta minutos.                                                                 

 
 
 

Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dez às nove horas e trinta minutos 
reuniram-se no Instituto de Ciências da Sociedade e Desenvolvimento Regional o 
Coordenador do Curso de Ciências Sociais Prof. Hernán Armando Mamani e os professores 
Augusto Cesar Freitas de Oliveira, Carlos Eugenio Soares de Lemos, Fábio Reis Mota, 
Geovana Tabachi Silva, George Gomes Coutinho, Gisele dos Reis Cruz, Glaucia Maria 
Pontes Mouzinho, José Henrique Organista, Jussara Freire Leonardo Pinto de Almeida, Maria 
Gabriela Scotto, Natalia dos Reis Cruz, Valdemar Figueredo Filho, Victor Leonardo Chaves 
Gomes, Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente e os representantes dos discentes Daniela 
Velásquez e Nathanael Araújo da Silva. Pauta; I) Informes: Processo Eleitoral e Reingresso; 
II) Planificação dois mil e onze, disciplinas dois mil e onze e indicação de horários possíveis; 
III) Carga horária de atividades acadêmicas, Monitoria dois mil e onze, Bolsa treinamento e 
Estágio Interno; IV) Pesquisa e Conselho de Pesquisa.  Foram abertos os informes. Com 
relação ao processo eleitoral que se realizará nos dia vinte e nove e trinta de novembro, tendo 
chapa única formada pelo candidato a Diretor Prof. Hernán Armando Mamani e Vice-diretor 
Prof. Cláudio Henrique Reis. Levantou-se a questão de que caso fossem eleitos, como ficaria 
a situação relacionada às disciplinas ministradas por eles. Ficou decidido que a principio 
ninguém seria obrigado a deixar as disciplinas. No que concerne ao processo de reingresso já 
foi encaminhado para a COSEAC, solicitação de vagas para o primeiro e segundo semestres 
de dois mil e onze, ficando assim, aguardando a publicação do Edital. II) Planificação: Foi 
discutida a importância da criação do Colegiado de Pesquisa e Pós-graduação com  
representantes, para que com a criação dos futuros departamentos se tenha uma autonomia 
que possibilite solicitar a escolha de um representante nos conselhos universitários. 
Disciplinas dois mil e onze e indicação de horários possíveis. Também foi incluída neste 
tópico, a aprovação da criação das disciplinas Optativas: Comunicação Política e Teorias da 
Modernidade. Com relação às disciplinas, foi mencionado que a profª. Márcia Carneiro se 
prontificou a ministrar uma disciplina no curso de Ciências Sociais, uma vez que a referida 
profª. tem formação na área de Antropologia. Ficaram assim definidas as disciplinas e seus 
respectivos professores: Disciplinas do Curso de Ciências Sociais: Sociologia I prof. 
Cleber, Sociologia II prof. George, Sociologia III e a optativa Sociabilidade Urbana e 
Violência profª. Jussara, Sociologia IV prof. Carlos Eugênio, Estágio III  prof. Flávio; 
disciplinas do Curso de Serviço Social: Sociologia I profª. Geovana, Sociologia II prof. 
George, Sociologia III prof. Hernán, Processos de Trabalho prof. Leonardo Gomes, 
Movimentos Sociais e a optativa Teorias da Modernidade prof. Augusto, a optativa 



Identidade e Condição Feminina profª. Andréa; Curso de História: Sociologia I profª 
Geovana; Curso de Economia: Sociologia I prof. Cleber e Curso de Psicologia: Sociologia 
I  prof. Carlos Eugênio. Em relação aos horários de dois ou quatro tempos, alguns professores 
mencionaram que a experiência em ministrar disciplinas de dois ou quatro tempos é importante 
para assim poder avaliar melhor o rendimento e o interesse dos alunos, sendo discutido que o 
importante é saber se os conteúdos foram dados. Consideram necessário o consenso entre professores 
e alunos para estabelecer um horário compatível a todos, achando melhor não fixar professor e sim a 
disciplina. Ficou a proposta para que todos pensassem e fosse decidido na próxima reunião. III) Carga 
horária e atividades acadêmicas, monitoria (dois mil e onze), Bolsa treinamento e Estágio interno: 
Levantou-se a questão de que o curso noturno não deveria oferecer disciplinas à tarde. A intenção é 
colocar as disciplinas optativas à noite, mas seria interessante que as disciplinas pudessem ser no 
horário da quatorze às dezesseis horas. Sugeriu-se, também, que as disciplinas fossem dadas através de 
seminários, filmes e debates, que poderiam ser aproveitados como atividades acadêmicas; monitoria: o 
curso foi contemplado com aprovação dos projetos e com a disponibilidade de bolsista e que em breve 
será divulgado o edital para inscrição dos alunos. Estágio interno: os professores Carlos Eugênio e 
José Henrique Organista reuniram-se com o Promotor do Ministério Público e conversaram sobre a 
possibilidade de estágios naquele órgão, para alunos que estão cursando a disciplina Sociologia, o que 
consideram importante para o currículo desses discentes. Finalizando a reunião foi discutida a 
importância na confecção do material de divulgação do curso informando sua criação, seu 
funcionamento com os nomes do corpo docente. Todos foram convidados a assistirem os filmes 
“Onde Sonham as Formigas Verdes” e “Cruzando o Deserto Verde” no Polo/UFF Campos, Cine-
Clube Sócio-ambiental, coordenado pelas professoras Gabriela Scotto e Geovana Tabachi.   Foi 
marcado um novo encontro para o dia oito de dezembro de dois mil e dez às quatorze horas. Caso seja 
feriado, será transferido para o dia nove do referido mês. Sendo o que tínhamos a discutir, lavramos a 
presente Ata. Assinam os presentes abaixo: 
 
 
 


