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Ata da reunião ordinária do Colegiado do 
curso de Graduação em Ciências Sociais do 
Instituto de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional, do Polo 
Universitário em Campos dos Goytacazes, da 
Universidade Federal Fluminense, no dia nove 
de dezembro de dois mil e dez.  

 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, reuniram-se na 
sala quinze, os professores: Augusto César Freitas de Oliveira,  Carlos Eugênio Soares de 
Lemos, Fábio Reis Mota, George Gomes Coutinho, Glaucia Maria Pontes Mouzinho, Hernán 
Armando Mamani, José Henrique Carvalho Organista, Jussara Freire, Leonardo Soares dos 
Santos, Maria do Socorro Bezerra Lima, Maria Gabriela Scotto, Valdemar Figueredo Filho, 
Victor Leandro Chaves Gomes e os representantes discentes Daniela Velásquez e Nathanael 
Araújo da Silva. Ponto de Pauta: 1) Informes; 2) Horários 2011; 3) Aprovação da ementa da 
disciplina Geografia Humana; 4) Resolução das Atividades Acadêmico-Curriculares do Prof. 
Fábio. Foram abertos os informes. O Prof. Hernán fica na Coordenação do Curso até o dia trinta 
do corrente mês. A partir de primeiro de janeiro o novo coordenador, Prof. Valdemar Figueredo, 
assume o cargo. Na reunião do dia primeiro de dezembro, para articulação de horários e 
distribuição dos professores, um dos problemas discutidos foi o do Prof. Gustavo, que não 
poderá oferecer a disciplina Estatística para o curso de Ciências Sociais. A disciplina 
Antropologia não será oferecida no próximo semestre para o curso de Serviço Social. Também 
se falou sobre a posição da direção, que se comprometeu em oferecer duas vagas para a 
disciplina Sociologia. Chegou-se à conclusão de que a contagem das vagas para a disciplina 
supracitada foi errada. Houve uma sugestão de que se avaliasse a possibilidade da entrada de 
professores substitutos no lugar dos afastados. O Prof. Eugênio solicitou um representante para o 
Projeto Portas Abertas. Com relação às bolsas, foi lida a Proposta de Resolução pelo Prof. 
Hernán. Foram sugeridas cargas horárias por semestre para as bolsas, conforme discriminado: 
Bolsas de Estudos – quarenta horas; Publicação em Artigos e Revistas na Área de Ciências 
Sociais – vinte horas; Resumos em Anais de artigos científicos – cinco horas; Participação em 
Grupo – quarenta horas; Iniciação Científica – sessenta horas; Bolsa de Treinamento – sessenta 
horas; Bolsa de Extensão – quarenta horas. Em seguida, a Profª Socorro Lima leu a ementa da 
disciplina Geografia Humana, com as alterações para atender o curso de Ciências Sociais, a qual 
foi aprovada pelo Colegiado. Foi distribuído o quadro de horários provisório para ser discutido e 

 



comunicado o problema de horários para o curso de Serviço Social. Na próxima semana haverá 
uma reunião, na tentativa de solucionar o problema. Sendo o que tínhamos a discutir, lavramos a 
presente Ata. Assinam os presentes abaixo. 

 

 

 

  

 


