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Aos quatorze dias do mês de março de dois mil e doze reuniram-se na sala duzentos e 
nove do bloco metálico para a reunião do Colegiado do curso de Ciências Sociais, os 
seguintes docentes: Andréa Barbosa Osório, Augusto César de Oliveira, Carlos Eugênio 
Soares de Lemos, Flávio Sarandy, Gisele dos Reis Cruz, Gláucia Mouzinho, José 
Henrique Carvalho Organista, Maria Gabriela Scotto, Natalia dos Reis Cruz, Victor 
Leandro Gomes e Rodrigo Monfardini. Estavam presentes os discentes: Daniela 
Velásquez e Nathanael Silva. Inicialmente, passou-se aos Informes. O Prof. José 
Henrique Organista informa que está levantando os locais para estágio do bacharelado, e 
afirma que há a exigência de que no local haja sociólogos atuando. Informa também que 
os alunos que ingressam pelo SISU já têm a transferência para outro campus liberada. O 
Prof. Augusto César de Oliveira informa que o curso de libras já está sendo encaminhado. 
Passou-se ao segundo item referente ao preenchimento dos diários. O Prof. José 
Henrique Organista afirma que a exigência de preenchimento das faltas e conteúdo não 
significa intenção de controlar os professores, sendo apenas uma forma de armazenar a 
documentação oficial no caso de uma inspeção do MEC. O Prof. Flávio Sarandy afirma 
que mesmo havendo um regulamento, os professores devem negociar as faltas com os 
alunos, dependendo da situação, para evitar excesso de rigor. Afirma ser necessária certa 
flexibilidade, de modo a aplicar o Regulamento de forma realista. Passou-se ao terceiro 
item, referente à segunda chamada. O Prof. José Henrique Organista afirma que o 
Regimento só prevê aplicação de segunda chamada em casos específicos regidos pela 
Lei. Afirma que sua intenção é definir um comportamento padronizado, perguntando se o 
Regimento deve ou não ser seguido. A Profa. Andréa Osório sugere uma posição 
universal, independente dos problemas particulares dos alunos. O Prof. Victor Leandro 
Gomes sugere que se faça a segunda chamada, desde que os casos sejam avaliados 
pontualmente (caso dos embarcados, por exemplo), e afirma que se trata de um tema 
complicado especialmente no primeiro período, no qual ocorrem situações diversas. O 
Prof. Flávio Sarandy sugere que não seja aplicada a segunda chamada. A Profa. Natalia 
dos Reis Cruz afirma que os discentes sempre se preocupam se vai ou não ter segunda 
chamada, o que acaba sendo usada para facilitar a vida dos alunos que não estudam 
para as avaliações. Sugere que seja aplicada somente nos casos regidos pela Lei. O Prof. 
Augusto César de Oliveira afirma ser contra a criação de uma regra, sugerindo que o 



professor apenas diga que não é obrigado a aplicar a segunda chamada. A Profa. Maria 
Gabriela Scotto afirma que sempre aplica a segunda chamada e sugere a criação de 
regras com as turmas. Passou-se à votação, e ficou decidido que a aplicação ou não da 
segunda chamada fica a critério do professor, que deve apenas avisar que não é obrigado 
a fazê-lo. Passou-se ao quarto item, referente à Verificação Suplementar. O Prof. José 
Henrique Organista lembra que o professor deve aplicar ao menos uma avaliação escrita. 
Se o aluno fizer somente uma, terá que obter nota oito para ir para a Verificação 
Suplementar. Passou-se ao quinto item, referente à reposição de aula.  O prof. José 
Henrique Organista afirma que a reposição de aula não deve ser marcada em uma data 
que prejudique outro professor, e o dia marcado deve atender à maioria dos discentes. 
Lembra que a reposição de aula não pode ser usada para aplicar prova e sugere que seja 
usada para tirar dúvidas da matéria dada. O Professor Organista distribuiu um formulário 
de reposição de aula, onde consta o motivo da falta, que deve ser assinado pelo 
representante da turma, pelo Coordenador do Curso de pelo Chefe de Departamento e 
explica que o documento é necessário em face do ocorrido no semestre anterior, no qual 
uma professora de outro curso deixou de dar diversas aulas, sem explicações devidas, 
podendo ser reavaliado conforme os procedimentos futuros. A Profa. Andréa Osório 
lembra que todos os professores têm que repor as aulas que deixarem de dar, salvo no 
caso em que a suspensão das aulas for uma exigência do próprio Instituto. A Profa. Maria 
Gabriela Scotto pergunta se há obrigatoriedade de reposição de aula no caso de já ter 
sido cumprida a carga horária da disciplina. O prof. José Henrique Organista afirma que 
se há cumprimento da carga horária, não há necessidade de repor aula, o que é 
contestado pela Profa. Andréa Osório, que afirma que a reforma do Regimento institui 
cem dias letivos, mais do que sessenta horas referentes à carga horária das disciplinas. 
Lembra que feriados e afastamentos não contam como dia letivo, devendo se lançar no 
diário somente os eventos realizados dentro da própria Instituição. O Prof. Victor Leandro 
Gomes ressalta que a reposição de aula aos sábados é inviável, sendo mais produtivo 
negociar o horário com outro professor. Passou-se ao sexto item, referente ao Plano de 
Curso. O Prof. José Henrique Organista sugere que o Plano de Curso seja arquivado 
junto com os diários, sendo uma forma de proteger o professor. A profa. Andréa Osório 
lembra que o Plano de Curso deve estar de acordo com a ementa da disciplina, e esta 
deve ser atendida no mínimo em setenta por cento. O discente Nathanael Silva sugere 
que o Plano de Curso seja detalhado, contendo a previsão das datas das avaliações. 
Passou-se ao sétimo item, referente à Semana de Ciências Sociais. O Prof. Victor 
Leandro Gomes sugere que no primeiro semestre, seja realizada a Semana de Ciências 
Sociais, e no segundo semestre, um evento que poderia ser intitulado de Ciências Sociais 
em debate, onde se discutiria mercado de trabalho. Ficou decidido que cada área deve se 
reunir para definir os temas de suas mesas para a Semana de Ciências Sociais. A data do 
evento ficou acordada entre os presentes, sendo entre os dias nove e onze de abril, 
reservando-se o dia doze de abril para a aula inaugural. Ficou decidido que o dia nove 
será reservado para a Sociologia, o dia dez para a Antropologia e o dia onze para a 
Ciência Política. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos. 


