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Às quatorze horas do dia 17 de maio de 2013, reuniu-se o Colegiado do curso de 
Ciências Sociais da UFF, Pólo Campos dos Goytacazes, com a presença dos seguintes 
professores: Profa. Jussara Freire, Prof. Flávio Sarandy,  Prof. George Gomes Coutinho, 
Prof. Rogério Lopes Azize, Profa Geovana Tabachi e a Prof. Andréa Paiva; e a discente 
Priscila Ramos Reis. A discente Priscila Ramos Reis solicitou que fosse incluído um item 
à pauta de reunião referente aos Estágios. O Presidente concordou e foi aberta a 
discução. A Profa. Geovana Tabachi trouxe à tona a questão das dificuldades geográficas 
dos estágios, visto que muitos alunos pedem para fazer estágio em outras cidades. O 
Prof. Flávio Sarandy argumentou que, por uma questão dificuldade de recursos físicos e 
financeiros, é inviável que os estágios sejam oferecidos fora da Cidade. Todos concordam 
e o colegiado aprova a manutenção dos estágios na cidade. Passou-se aos informes. 
Informa-se que o Prof. Carlos Eugênio Soares de Lemos encontra-se de licença médica 
de 10 dias a partir do dia 17/07/2013. O Prof. George Gomes informa que o Prof. Augusto 
César encontra-se de licença por 100 dias e que o Prof. Luiz Viana da Cruz pediu licença 
prêmio de 4 meses e ao final pretende se aposentar. O Prof. George também informa que 
a docente Thaís Nascimento, substituta da Profa. Andréa Osório, apresentou-se ao 
departamento no dia 12/07/2013. Passou-se ao primeiro ponto, referente ao Plano de 
ação da PROGRAD. O Prof. Flávio Sarandy  apresenta as características do plano, que 
são: Objetivo (contenção de evasão e preenchimento de vagas); estratégia; alvo; recursos 
necessários; prazo e responsáveis envolvidos. O Professor Flávio pede ajuda de todos 
neste trabalho, mas informa que os responsáveis pelo plano serão: Rodrigo Gicovate 
(secretário), Priscila Ramos (discente), Prof. Rogério Azize e a Profa. Andréa Paiva. O 
Prof. Flávio Sarandy informou que o trabalho deve ser encaminhado com cópia do 
memorando e da ata na época. Passou-se ao segundo ponto, eferente ao convênio UFF, 
UENF, IFF. O Prof. Flávio comunicou que escreveu um memorando direcionado à direção 
da unidade concordando com o convênio. O memorando ressalta que o convênio deve 
seguir as seguintes restrições: 1 – Não serão admitidas orientações integrais, apenas co-
orientações em casos de monografia; 2 - É necessário estabelecer a parte operacional do 
convênio junto à direção de unidade. O Prof. George Gomes sugere que o convênio deve 
ser experimental no início. O Prof. Flávio Sarandy concorda e salienta que a fase 
experimental da parceria será de 2 semestres consecutivos após o convênio firmado, com 
as seguintes ressalvas: 1 – mobilidade restrita às optativas; 2 – aprovação mediante 



avaliação caso a caso em projetos de pesquisa e extensão. Todos concordam. Passou-se 
ao terceiro item, referente ao NDE. O Prof. Flávio Sarandy informou que, com a ausência 
do Prof. Augusto César, ele e o Prof. Carlos Eugênio assumirão o NDE. Passou-se ao 
quarto item da pauta, referente à comissão interna de avaliação. O Prof. Flávio Sarandy 
informou que deve ser criada uma CPA na unidade. Todos concordam. Passou-se ao 
quinto item da pauta, referente à monografia.  O Prof. George Gomes pontuou que a 
monografia de licenciatura tenha vinculação preferencialmente com o campo de estágio. 
Mas, não obrigatoriamente com a vivência de estágio. Acerca da questão da temática 
"docência" o Prof. George explicitou o que poderia estar vinculado ao tema imposto 
legalmente: 1 - Metodologias de ensino; 2 - teoria do aprendizado (questões 
epistemológicas, cognitivas, etc.); 3 - Sociologia da educação; 4 -  Escola como espaço 
social; 5 - Narrativa de experiência: a vivência do estágio em si; 6 - Estudo aplicado de 
uma dada política educacional in loco; 6 - Relação Universidade e ensino fundamental e 7 
- Ensino de sociologia propriamente. Após a explicação do George, o colegiado admite 
para este semestre as decisões que os orientadores tomarem a respeito. Fica marcada 
para o dia 7 de agosto uma reunião para se discutir melhor a monografia. Passou-se ao 
sexto item de pauta, referente à transformação de disciplinas eletivas em optativas. Após 
o Prof. Carlos Eugênio ter feito as alterações necessárias no sistema, o colegiado 
aprovou as transformações. Passou-se ao sétimo item de pauta, referente à grade de 
horário. O Prof. Flávio Sarandy apresentou o horário de licenciatura e bacharelado para o 
próximo semestre e o colegiado aprovou entendendo que podem haver alterações 
internas ou externas e autoriza o coordenador de curso a fazer tais alterações. O oitavo 
item de pauta, referente à avaliação do semestre foi transferida para a próxima reunião. 
Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos. 
 


