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Ata da reunião do Colegiado do curso de 
Graduação em Ciências Sociais do Instituto 
de Ciências da Sociedade e 
Desenvolvimento Regional, do Polo 
Universitário em Campos dos Goytacazes, 
da Universidade Federal Fluminense, aos 
nove dias do mês de janeiro de dois mil e 
treze, às quatorze horas.  

 
 
 

 
 

 
Às quatorze horas dia nove de janeiro de dois mil e treze reuniram-se na sala duzentos e 
nove do container na Universidade Federal Fluminense, pólo de Campos dos Goytacazes, 
para reunião do Colegiado do curso de Ciências Sociais os docentes: Andréa Osório, 
Augusto César de Oliveira, Carlos Eugênio Lemos, Flávio Sarandy, Gisele dos Reis Cruz, 
Maria Gabriela Scotto, Maracajaro Mansor Siqueira e Natália dos Reis Cruz ; e o discente 
Nathanael Araújo. Passou-se aos Informes. O Prof. Augusto informa que o sistema IdUFF 
não cancelou a matrícula do discente Roberto Fernandes do primeiro período, que 
abandonou sem aviso prévio as aulas de 2012/1, sendo reprovado por falta e com nota 
zero em todas as disciplinas. Em função disto, sua matrícula foi trancada 
automaticamente e consequentemente o aluno efetuou a inscrição em disciplinas 
normalmente. Augusto pergunta se o aluno deve ser mantido no curso e todos 
concordam. Augusto leu os informes do NDE. Passou-se para o primeiro Item da pauta, 
sobre Coordenação interina de curso. O Prof. Augusto manifesta o desejo de sair da 
coordenação interina.  A Profa. Andréa lembra que a coordenação interina acaba no dia 
15/01/2013, com o fim da licença do professor Organista. O prof. Flávio sugere que, caso 
o coordenador não volte, os próximos decanos assumam, que no caso são o Prof. 
Eugênio e a Profa. Jussara, com aprovação unânime de todos. O Prof. Flávio ainda 
sugere que o Augusto continue coordenando os trabalhos de reconhecimento de curso 
junto ao NDE, porém, sem a qualidade de coordenador do setor. O Prof. Augusto aceitou 
a proposta e todos aprovaram a sugestão. Passou-se para o segundo item da pauta, 
sobre a aprovação dos regulamentos de monografia, estágio e atividades 
complementares. Os professores Flávio e Augusto distribuíram os regulamentos aos 
presentes. Todos leram e o Discente Nathanael sugeriu a possibilidade de ser feita 
coorientação de professor externo à monografia, tanto para licenciatura quanto para 
bacharelado e todos aprovaram a sugestão. Sem mais nenhuma alteração a ser feita, os 
regulamentos foram aprovados. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos. 
 


