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Ata da reunião do Colegiado do curso de 
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Ciências da Sociedade e Desenvolvimento 

Regional, do Pólo Universitário em Campos dos 
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Fluminense, Aos onze dias do mês de março de 

dois mil e onze, às dez horas e vinte minutos.  

 

Aos onze dias do mês de maio de dois mil e onze, às dez horas e vinte minutos, na sala de 
número duzentos e quinze do prédio novo do Pólo Universitário de Campos dos Goytacazes, 
da Universidade Federal Fluminense, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais, sob 
a presidência do professor Valdemar Figueredo Filho, estando presentes os docentes: Andréa 
Barbosa Osório, Augusto César Freitas de Oliveira, Flávio Marcos Silva Sarandy, Gisele dos 
Reis Cruz, Glaucia Maria Pontes Mouzinho, José Henrique Carvalho Organista, Natália dos 
Reis Cruz, Victor Leandro Chaves Gomes, Javier Walter Ghibaudi, e os discentes Daniela 
Velásquez e Nathanael A. da Silva. Registrada a justificativa de ausência do professor Hélio de 
Freitas Coelho. O presidente iniciou a ordem do dia que consta de: 1) Definição do quadro de 
horário das disciplinas para o segundo semestre de dois mil e onze, para a qual foi 
apresentado um quadro provisório baseado na distribuição atual de disciplinas e horários, 
sendo aprovada a formação de comissões de áreas específicas pelos conteúdos de estudos, 
que discutirão o quadro apresentado e apresentarão suas sugestões na próxima reunião do 
colegiado, quando será aprovado o horário definitivo; foram levantados alguns pontos que 
devem ser levados em consideração na elaboração do horário: O professor Victor Leandro 
Chaves Gomes sugeriu que as horas das disciplinas sejam alocadas em um único dia, com 
quatro horas corridas, ponto que a pedido do professor Flávio Marcos Silva Sarandy ficou para 
ser decidido nas comissões de áreas específicas; o professor Javier Walter Ghibaudi expôs a 
situação do departamento de Ciências Econômicas que em função da escassez de professores 
nas áreas de Estatística e Pensamento Econômico só pode oferecer disciplinas externas às 
terças e quartas-feiras, o professor solicitou também que os professores alocados no curso de 
Ciências Econômicas sejam preferencialmente os mesmos do curso de Ciências Sociais, 
solicitação que recebeu o apóio do professor Victor Leandro Chaves Gomes, o professor Javier 
garantiu ainda que os professores de departamentos externos que ministrarem disciplinas no 
curso de Ciências Econômicas terão prioridade na escolha dos horários; por sua vez o 
professor Flávio Marcos Silva Sarandy sustentou que existe preocupação do Departamento de 
Ciências Econômicas em garantir a qualidade dos professores substitutos designados para as 



disciplinas externas e que há desejo dos professores mais experientes em oferecer disciplinas 
optativas internas, motivos que justificam a atribuição das disciplinas externas a professores 
recém chegados;  o professor  Marcos fez ainda questão de expor em plenário estar 
ministrando apenas uma disciplina no semestre corrente em função de um acordo entre os 
colegas da área de Sociologia, a fim de que nesse período o mesmo estivesse concluindo os 
créditos de seu doutoramento, sob a condição de ministrar três disciplinas no próximo 
semestre, já tendo o mesmo se responsabilizado por duas disciplinas de cento e dez horas e 
outra de sessenta horas, o professor  Augusto César Freitas de Oliveira confirmou o acordo e 
ambos registraram que o mesmo benefício deve ser concedido nos semestres subsequentes 
aos professores George Gomes Coutinho e Cléber Junior Silva de Andrade respectivamente; 
outros pontos relativos ao quadro de horário foram levantados pela professora Andréa Barbosa 
Osório, chefe do departamento de Ciências Sociais, que alertou para  o atraso na oferta da 
disciplina de Metodologia das Ciências Sociais que deveria ter sido oferecida no quarto 
período, lembrando que esse atraso traz consequências, já que a disciplina é pré-requisito de 
outras quatro, o que acarretaria atraso no prazo de formatura ou a necessidade de quebra de 
pré-requisito, em função desse atraso, não serão oferecidas no próximo semestre as disciplinas 
Pensamento Econômico I e II; A professora apontou também a falta de cinco disciplinas 
externas no quadro de horário apresentado, e comentou que o departamento de Ciências 
Sociais oferece externamente um total de dezoito disciplinas; a professora Natália dos Reis 
Cruz informou que no próximo semestre o Curso de História assumirá uma disciplina que nesse 
período por razões de erro de agendamento ficaram a cargo do departamento de Ciências 
Sociais; o professor Augusto César Freitas de Oliveira sugeriu que a representante do 
departamento de Serviço Social encaminhe a esse departamento a necessidade de dentro das 
possibilidades se internalizar no Departamento de Serviço Social um número maior de 
disciplinas, já que grande parte das disciplinas externas oferecidas pelo departamento de 
Ciências Sociais são oferecidas ao curso de Serviço Social; O professor Victor Leandro Chaves 
Gomes pediu licença para se afastar do plenário para assumir a sala de aula, se abstendo das 
deliberações seguintes; a professora Andréa informou ainda que a disciplina Libras será 
oferecida na modalidade semi-presencial, devendo se alertar aos alunos sobre a necessidade 
de se inscrever nessa disciplina; informou também que já solicitou aos outros departamentos a 
alocação dos professores seguindo o quadro de horário apresentado nessa reunião, portanto 
qualquer expectativa de mudança deve ser comunicada com urgência ao departamento; a 
professora Andréa sugeriu então medidas para alocação dos professores, que foram colocadas 
pelo presidente em votação; primeira proposta: Que haja rodízio para ofertas de disciplinas 
optativas de forma que a cada semestre sejam ofertados no período noturno no mínimo três 
disciplinas optativas, uma de cada conteúdo de estudos, podendo ser oferecidas mais de uma 
disciplina, que nesse caso pode ser oferecida também à tarde, devendo a oferta dessa 
segunda disciplina optativa estar relacionada à disponibilidade do professor, que deverá 
assumir duas disciplinas obrigatórias mais essa optativa. A proposta foi aprovada com oito 
votos a favor e uma abstenção acompanhada da sugestão do aluno Nathanael A. da Silva de 
que sejam realizadas pesquisas com os alunos quanto a que disciplinas optativas despertariam 
maior interesse de forma que se atenda ao maior número possível de alunos; segunda 
proposta: Que haja rodízio semestral para alocação de professores na sexta-feira feira à noite e 
segunda-feira de manhã, a fim de  não se penalizar constantemente os mesmos professores, o 



professor José Henrique Carvalho Organista sugeriu que o rodízio seja anual e a professora 
Glaucia Maria Pontes Mouzinho sugere a semestralidade com possibilidade de acordo entre os 
docentes para anualidade, após deliberação a proposta da professora Andréa de rodízio 
semestral foi aprovada com sete votos a favor, um contra e uma abstenção, juntamente com a 
ressalva da professora Glaucia. O presidente lembrou então que as decisões que envolvem a 
alocação de docentes devem ser ratificadas pelo plenário do Departamento; pediram licença 
para se afastar do plenário os professor Javier Ghibaud, Glaucia Maria Pontes Mouzinho e a 
discente Daniela Velásquez; 2)Relatório das Atividades da Coordenação:  O presidente 
informou ao plenário encaminhamentos do Departamento de Ciências Sociais sobre 
composição do colegiado, solicitou-se a representante do Departamento de Fundamentos que 
se verifique a possibilidade de se inserir no  colegiado de Ciências Sociais representante do 
curso de Psicologia; O presidente leu ainda relatórios de entrada e permanência de alunos no 
curso de Ciências Sociais. 3) Solicitação de Laboratórios de Práticas:  o presidente 
encaminha ao plenário solicitação da PROGRAD de levantamento de necessidades de 
laboratórios de aulas práticas e de informática, sendo solicitadas à mesma um laboratório de 
ensino, para utilização nas disciplinas específicas da Licenciatura e dois laboratórios de 
informática para utilização nas disciplinas de Estatística e Metodologia das Ciências Sociais 4) 
Reformulação dos Fluxogramas:  foi aprovada por unanimidade a formação de uma 
comissão para reformulação dos fluxogramas, composta pelos discentes Andréa Barbosa 
Osório, Flávio Marcos Silva Sarandy, Gisele dos Reis Cruz, José Henrique Carvalho Organista, 
Victor Leandro Chaves Gomes, pelo discente Nathanael A. da Silva contando com o apoio dos 
Técnicos em Assuntos Educacionais da unidade, devendo a comissão apresentar na próxima 
reunião um cronograma de atividades. A comissão deverá ser nomeada por DTS na próxima 
reunião departamental. 5) Entradas concurso vestibular.  O presidente apresentou 
solicitação da COSEAC de determinação do número de entrada de alunos por semestre para 
os cursos de bacharelado e licenciatura, sendo apresentada pela professora Andréa Barbosa 
Osório a proposta de uma entrada única anual de cento e vinte alunos, com sessenta vagas 
para bacharelado e sessenta vagas para licenciatura no primeiro semestre de dois mil e doze, 
proposta que foi aprovada por unanimidade pelo plenário. Não havendo mais a tratar, o 
presidente encerra a reunião convocando a próxima plenária para quinze de junho de dois mil e 
onze. Eu,Ronaldo Adriano de Freitas, Técnico em Assuntos Educacionais - matrícula SIAPE 
1845838, secretário ad-hoc dessa reunião, que de tudo participei, digito e assino a presente 
ata, juntamente com os demais participantes. Campos dos Goytacazes, onze de maio de dois 
mil e onze. 

 

 

 

 


