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Aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e nove, reuniram-se, às quatorze horas, 
na UFF – Polo Universitário de Campos dos Goytacazes, os professores Hernan 
Armando Mamani, Natalia dos Reis Cruz, Gisele dos Reis Cruz, Márcia Regina da 
Silva R. Carneiro e Carlos Eugênio Soares de Lemos, para deliberarem sobre assuntos 
de interesse do curso de Ciências Sociais. Nos informes, o professor Hernan falou da 
aquisição de dois livros na Argentina para a biblioteca do curso. Foi informada também 
a necessidade de socializar as ementas para os concursos. Em relação aos concursos, 
informou-se que, entre setembro e outubro, haverá uma brecha para a solicitação de 
novas vagas para o curso, com chances de ser contemplada pela UFF. Será necessário 
pensar todas as optativas, mais as obrigatórias por semestre, para calcular o número de 
professores necessários. Falou-se também do relatório sobre a pesquisa do ensino de 
Sociologia, que está em andamento e será trazido para a próxima reunião para 
discussão. Outras informações são a necessidade de se pensar as linhas de pesquisa para 
o curso e a contratação do novo professor de Antropologia, que passou no último 
concurso, como professor substituto. Os professores Eugênio, Hernan e Gisele falaram 
das impressões sobre a primeira turma do curso, tendo enfatizado a heterogeneidade da 
turma, o fato de muitos já terem um curso superior e a participação deles nos debates 
em sala.  Falou-se também das recentes medidas administrativas, como a questão dos 
diários e do ponto dos docentes, afirmando-se a necessidade de controle da carga 
horária e da presença do corpo docente, bem como do preenchimento dos diários no 
final do semestre. Às dezessete horas, a reunião foi encerrada. 
 
 
 
 

 


