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Aos dezesseis dias do mês de maio, de dois mil e doze, com início às quatorze
horas, na sala de número duzentos e dezessete do prédio Amarelo,
reuniram-se sob a presidência da Professora Andréa Barbosa Osório, os
docentes: Hernán Armando Mamani, José Luiz Vianna da Cruz, Cleber Júnior
Silva de Andrade, Flávio Marcos Silva Sarandy, George Gomes Coutinho,
Geovana Tabachi Silva, Jussara Freire, Rogério Lopes Azize. Foram
justificadas as ausências dos professores: Augusto César Freitas de Oliveira,
Carlos Eugênio Soares de Lemos, Gisele dos Reis Cruz, Gláucia Maria Pontes,
José Henrique Carvalho Organista, Maria Gabriela ScoUo, Priscila Ermínia
Riscado, Simone da Conceição Silva e Victor Leandro Chaves Gomes. A
professora Andréa Barbosa Osório, Chefe do Departamento de Ciências
Sociais e Presidente desta reunião departamental, deu início agradecendo a
presença de todos. No primeiro ponto da pauta, após aprovação da Ata da
reunião de abril de dois mil e doze pelos presentes, com alteração a pedido do
professor Flávio Marcos Silva Sarandy. Passado para o ponto dois da reunião,
relativo aos informes, o prof. Flávio Sarandy informou sobre o sucesso da
assembléia de fundação da Associação Brasileira de Ensino de Ciências
Sociais (ABECS), que foi realizada no Colégio Pedro 11(Unidade Humaitá, no
Rio de Janeiro), no dia onze de maio de dois mil e doze. A profa. Andréa falou
sobre o concurso de professores a ser realizado no período de quatro a sete de
junho de dois mil e doze. No ponto três, a profa. Andréa Osório falou sobre o
parecer da progressão funcional do prof. George Gomes Coutinho, a qual foi
lida e aprovada no Colegiado, após a sua aprovação pela Comissão de
Avaliação. Dando continuidáde, foi apresentada a solicitação de afastamento
para pós-doutorado do prof. José Luiz Vianna, que expôs seus motivos e falou
também sobre o seu direito à aposentadoria. O pedido de afastamento foi
aprovado pelo Colegiado. A profa. Andréa aproveita para falar da manutenção

do contrato de um substituto para a área da Sociologia, o que foi aprovado pela
Assembléia. Os relatórios de atividades dos professores Victor Leandro e da
profa. Geovana foram aprovados. O prof. Rogério solicitou afastamento para
participar de banca, no período de vinte e seis a vinte e oito de maio, na
Universidade Federal do Tocantins. A solicitação foi aprovada pela Assembléia.
Dando prosseguimento à reunião, no quarto ponto, passou-se a discussão da
tabela de pontuação de títulos. Foi distribuído um documento que era usado
pelo Serviço Social. Esse é dividido em quatro grupos que pontuam as
titulações, onde foram alterados alguns itens e se acordou que seja a tabela a
ser utilizada nos concursos públicos. O prof. George lembra que faltou o item
tradução. Ficou definido que os casos omissos ficam a critério da banca. O
prof. Flávio Sarandy propõe que ao final do ano seja feita uma avaliação do
método de pontuação em questão. A sugestão foi aprovada. No quinto ponto
foi apresentado o quadro de horário do segundo semestre de dois mil e doze.
O prof. Cleber Andrade se prontificou a ficar com a disciplina Monografia I. O
prof. George assume a optativa "Tópicos Especiais em Sociologia II - Estudo
sobre o Cone Sul", da segunda-feira (noite) e deixa Sociologia 11, que será
ministrada pelo prof. Glauber. Nada mais havendo a tratar, a Chefe do
Departamento e Presidente desta Reunião Departamental, agradeceu a
presença de todos, e, para constar, eu, Jorge da Silva Santos, redigi e lavrei
esta ATA, que assino juntamente com a S~. Presidente. Campos dos
Goytacazes, dezesseis de maio de dois mil e doze.

