
                         

 

Ata da Reunião Ordinária da Coordenação do 
Curso de Ciências Sociais do Instituto de Ciências 
da Sociedade e Desenvolvimento Regional, 
realizada à Rua José do Patrocínio, setenta e um, 
Centro, Campos dos Goytacazes, aos quinze dias 
do mês de junho, de dois mil e onze, às dez 
horas. 

Aos quinze dias do mês de junho, de dois mil e onze, com início às dez horas, 
na sala de número cento e quatro do prédio novo, reuniram-se sob a 
presidência da Professor Valdemar Figueredo Filho, os docentes: Andréa 
Barbosa Osório, Augusto César Freitas de Oliveira, Cléber Junior Silva de 
Andrade, Gisele dos Reis Cruz, Glaucia Maria Pontes Mouzinho, Javier Walter 
Ghibaudi, José Henrique Carvalho Organista, Flávio Marcos Silva Sarandy, 
Maria Gabriela Scotto, Natalia dos Reis Cruz, Victor Leandro Chaves Gomes, 
além dos discentes: Daniela Velásquez e Nathanael A. da Silva. O professor 
Valdemar Figueredo Filho, Coordenador do Curso de Ciências Sociais e 
Presidente deste Colegiado, deu início agradecendo a presença de todos e, em 
seguida, distribuiu material impresso aos presentes, a saber, cópias da pauta 
da presente reunião, cópias da reunião do colegiado do dia onze de março do 
corrente ano e cópias do rascunho do quadro de horário para o segundo 
semestre de dois mil e onze. De posse da pauta, abriu-se para leitura, 
discussão e apreciação do conteúdo. No primeiro item da pauta, o Presidente 
abriu para a fala daqueles que desejassem colocar os informes atuais. Na 
sequência, a professora Glaucia Maria Pontes Mouzinho informou acerca da 
preparação e andamento da seleção simplificada para professor substituto para 
a área de Antropologia; o professor Flávio Marcus Silva Sarandy fez saber 
sobre o resultado da seleção simplificada para professor substituto de 
Sociologia, indicando que foram três os aprovados; o professor Valdemar 
Figueredo Filho colocou que, em virtude da greve dos servidores, faz-se 
necessário, para garantir a segurança dos docentes e discentes, de uma maior 
burocratização no que concerne, por exemplo, a entrega das avaliações e 
notas. Nesse sentido, o professor Victor Leandro Chaves Gomes sugeriu que 
fosse passada, no momento da entrega das avaliações e notas, uma listagem 
para que os discentes assinassem atestando conhecer a nota e ter recebido a 
avaliação. O professor Augusto César Freitas de Oliveira apoiou a sugestão 
apresentada e acrescentou que para melhor visualização e segurança, além da 
lista proposta pelo professor Victor Leandro Chaves Gomes, fosse afixado na 
porta da sala de aula de cada professor uma listagem com a nota final, data da 
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verificação suplementar, se for o caso, e a posteriori, a nota desta última. 
Também foi colocado pelo professor José Henrique Carvalho Organista a 
necessidade de que os discentes se façam presentes nas respectivas aulas 
para tomar ciência das avaliações e das notas. As sugestões foram aceitas 
pelos presentes. Do exposto, foi solicitado aos discentes Daniela Velásquez e 
Nathanael A. da Silva apoio na divulgação deste procedimento aos demais 
discentes do curso. O Coordenador e Presidente deste Colegiado, professor 
Valdemar Figueredo Filho solicitou que a discente Daniela Velásquez o 
acompanhasse até as salas para notificar aos demais sobre o procedimento a 
ser adotado. A professora Natália dos Reis Cruz comunicou que o curso de 
Psicologia não indicou representante para este Colegiado. De acordo com a 
professora os docentes do Curso de Psicologia compreendem que o 
representante deveria ministrar aula no Curso de Ciências Sociais, todavia 
quem ministra não deseja fazer parte do colegiado. A professora Gisele dos 
Reis Cruz fez saber que o Curso de História deseja que a representação em 
seu colegiado seja feita por docentes que ministrem aulas no curso. A 
professora Andréa Osório Barbosa pediu para que este assunto fosse tratado 
na próxima reunião departamental. O professor Valdemar Filho colocou sobre o 
processo de revinculação do discente Antônio Amaro Ribeiro, hoje no curso 
de Serviço Social. Posto em votação o processo foi deferido por unanimidade. 
O professor Javier Walter Ghibaudi mostrou-se preocupado com os Trabalhos 
de Conclusão de Curso e sugeriu que na próxima reunião este tema fosse 
ponto de pauta, o que de imediato foi aceito pelo Presidente. O professor 
Augusto César Freitas de Oliveira fez saber que o Curso de Serviço Social 
possui uma disciplina denominada Projeto. O professor Victor Leandro Chaves 
Gomes solicitou licença da reunião para ministrar aula. A professora Andréa 
Osório Barbosa solicitou a quebra de requisito para a classe de reingresso da 
disciplina Prática de Pesquisa de Ciências Sociais em Educação . Colocada 
em votação, a solicitação foi aprovada por unanimidade. A professora Andréa 
informou sobre a necessidade legal de que se tenha o curso de Libras na 
licenciatura e ressaltou ainda a urgência de verificarmos como e onde 
encontramos o professor para ministrar o referido curso. Ainda de posse da 
fala, a professora solicitou a retirada do item três da pauta que trata da 
reformulação dos fluxogramas e da entrega do relatório da comissão. 
Argumentou acerca da necessidade de uma revisão mais apropriada das 
disciplinas de licenciatura pelos professores Flávio Marcos da Silva Sarandy e 
Geovana Tabachi. Solicitação aceita passou-se para o item dois da pauta que 
versa acerca do quadro de horário. O professor Javier Walter Ghibaudi relatou 
ter acertado com o professor Victor Leandro Chaves Gomes o horário que este 
último irá ministrar aulas no Curso de Ciências Econômicas. Em seguida o 
professor Javier Walter Ghibaudi e a discente Daniela Velásquez pediram 
licença e se retiraram da reunião. Dando prosseguimento ao item dois da 
pauta, o professor Augusto César Freitas de Oliveira fez saber os horários dos 
docentes da área de Sociologia, seguido da professora Glaucia Maria Pontes 



Mouzinho que expôs os horários da área de Antropologia e do professor 
Valdemar Figueredo Filho que fez saber do horário da área de Política. Em 
referência a disciplina optativa, ficou decidido que os professores, se assim o 
desejarem, podem transitar entre as disciplinas cadastradas nas diversas 
subáreas. Nada mais havendo a tratar o Coordenador e Presidente do 
Colegiado, comunicou que a próxima reunião acontecerá na quarta-feira, dia 
seis de julho de dois mil e onze, às nove horas. Doravante, o Presidente 
agradeceu a presença de todos, e, para constar, eu, Professor José Henrique 
Carvalho Organista, matrícula SIAPE 1714789, lavrei esta ATA, que assino 
juntamente com o Senhor Presidente. Campos dos Goytacazes, quinze de 
junho de dois mil e onze. 

 


