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Aos treze dias do mês de novembro de dois mil e doze reuniram-se na sala cento e nove 
do bloco metálico para a reunião do Colegiado do curso de Ciências Sociais, os seguintes 
docentes: Andréa Barbosa Osório, Augusto César Freitas de Oliveira, Carlos Eugênio 
Soares de Lemos, Jussara Freire e Sérgio Rangel Risso. Estava presente o discente: 
Nathanael Silva. Foram justificadas, mediante contato prévio por e mail, as ausências das 
Profas. Gláucia e Gabriela. Inicialmente, passou-se aos Informes. O Prof. Augusto César 
informa sobre a licença de noventa dias do Prof. José Henrique Organista. Em seguida, 
informa sobre Reunião de Colegiado de Unidade ocorrida dois dias antes que 
recomendou expressamente que, nessa primeira fase de implantação dos cursos (que se 
iniciou em 2009) os cargos de chefia de Departamento e Coordenação de Curso tenham 
duração máxima de dois anos. Lembra ainda de Resolução, trazida à baila pela Direção 
de Unidade, na qual a Reitoria recomenda que os cargos dessa natureza assumidos por 
professores em estágio probatório são cargos pró-tempore e tais mandatos não devem 
exceder um ano. Ainda o prof. Augusto abre debate para a questão da necessidade de se 
organizar novas eleições para a Coordenação do Curso de Ciências Sociais atrelando 
inclusive sua condição de “coordenador interino” ao debate expresso da questão. 
Imediatamente, a discente Priscila Arêas pede a palavra para ler manifesto dos alunos a 
respeito do tema coordenação de curso (manifesto esse que segue em anexo a esta ata). 
Após breves manifestações de quase todos os presentes, a Profa. Andréa Osório sugere 
que seja marcada uma nova reunião de colegiado para o dia vinte e oito de novembro às 
dez horas para encaminhar a proposta de eleição e todos concordaram. Ficou decidido 
que o Prof. Augusto César segue como coordenador interino na ausência do Prof. José 
Henrique Organista. Passou-se ao próximo item referente ao Regimento Interno do 
Colegiado do Curso de Ciências Sociais.  A Profa. Andréa Osório sugere que se discuta o 
regimento interno na reunião de colegiado do dia vinte e oito de novembro, com 
aprovação unânime. No item seguinte falou-se sobre o Planejamento e divisão de 
trabalho para o período de lançamento de notas dois mil e doze, primeiro semestre e 
matrícula de disciplina dois mil e doze, segundo semestre. Ficou decidido que os 
professores enviarão as notas até o dia dezenove de novembro para a funcionária 
Marluce, do Departamento de Curso, e a ela lançará as notas em conjunto com o 
funcionário Rodrigo Gicovate, da Coordenação de Curso. Quanto à matrícula de 



disciplina, ficou decidido que será efetuada do dia vinte e seis ao dia trinta de novembro, 
às quinze horas, pelo funcionário Rodrigo Gicovate em conjunto com professores do 
curso de acordo com a seguinte escala: dia vinte e seis de novembro – Prof. Rogério 
Azize; dia vinte e sete de novembro – Prof. Cleber Andrade; dia vinte e oito de novembro 
– Prof. Paulo Gajanigo; dia vinte e nove de novembro – Profa. Gisele Reis e dia trinta de 
novembro – Prof Augusto César. Passou-se ao próximo item referente à Verificação junto 
à Secretaria quanto a processos discentes pendentes. O funcionário Rodrigo Gicovate 
informou sobre o processo de revinculação da aluna Bárbara Gomes Ramos, proveniente 
do curso de Serviço Social, para o curso de Ciências Sociais. O colegiado deferiu o 
pedido da aluna. Tratou-se também da substituição no NDE do Prof. Victor Leandro 
Chaves Gomes no NDE. O prof. Augusto sugeriu que os professores Carlos Eugênio 
Soares de Lemos e Flávio Sarandy integrem o NDE. Todos concordaram. Sem mais a 
declarar, a reunião foi dada por encerrada. Eu, Rodrigo Gicovate, secretario do Curso, 
atesto e dou fé no que foi dito aqui nesta ata.  


