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, no dia treze de abril de dois
mil e dez.

Aos treze dias do mês de abril de dois mil e dez, às quatorze horas e trinta minutos no
Polo Universitário da Universidade Federal Fluminense – UFF – Campos dos
Goytacazes, localizado à Rua José do Patrocínio, número setenta e um, no bairro
Centro, desta cidade de Campos dos Goytacazes, reuniram-se o Coordenador do curso
de Ciências Sociais, o Professor Hernán Armando Mamani e os professores: Augusto
César Freitas de Oliveira, Fábio Reis Mota, Gisele dos Reis Cruz, Natália dos Reis
Cruz, Bianca Imbiriba Bonente, Valdemar Figueredo Filho, Eloiza Dias Neves, Maria
do Socorro Bezerra de Lima, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Cleber Júnior Silva de
Andrade e a discente Daniela Velásquez. A reunião é iniciada com os seguintes temas:
O critério para a escolha do Colegiado de acordo com as disciplinas relacionadas. O
Colegiado conta com nove representantes titulares e seus respectivos suplentes,
conforme especificado a seguir. Na disciplina de Antropologia o titular ficou a cargo do
Prof. Fábio Reis Mota e como suplente a Profa. Andréa Barbosa Osório; Sociologia, o
titular é o Prof. Augusto César Freitas de Oliveira e a Profa. Jussara Freire como
suplente; Ciência Política, titular é a Profa. Gisele dos Reis Cruz e o suplente, o Prof.
Valdemar Figueredo Filho; As disciplinas de Geografia, Filosofia e Psicologia, têm
como titular a profa. Maria do Socorro Bezerra de Lima e o Prof. Leonardo Pinto de
Almeida como suplente; História assume como titular a Profa. Natália dos Reis Cruz e
como suplente o Prof. Leonardo Soares dos Santos; Práticas Educativas ficou com o
Prof. Carlos Eugênio Soares de Lemos como titular e o Prof. José Henrique Carvalho
Organista como suplente; em Prática e Pesquisa de Ensino, o Prof. Flávio Marcos da
Silva Sarandy ficou como titular e a Profa. Eloíza Dias Neves como suplente; Economia
Política tem como titular a Profa. Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente e o Prof.
Javier Walter Ghibaudi como suplentes. Na representação dos alunos, como titular ficou
a aluna Daniela Velásquez e o aluno Bruno como suplente. Concluída a leitura dos
representantes do Colegiado, outro assunto discutido foi a substituição do cargo de vicecoordenador, onde o Prof. Carlos Eugênio Soares de Lemos solicita que outro nome seja
indicado para o cargo por ele ocupado, aproveitando a oportunidade para indicar o Prof.
José Henrique Carvalho Organista para o referido cargo. Ficou acordado que o assunto
seria pauta de outra reunião. Dando continuidade à reunião, fala-se da questão da

Comissão para organização em departamentos, para a qual já tinham sido indicados dois
representantes, a saber, a Profa. Antenora Maria da Mata Siqueira e a Profa. Érica
Terezinha Vieira de Almeida. É levantada a questão dos Núcleos de Pesquisa, para que
sejam viabilizados locais e meios adequados para dar continuidade aos projetos de
pesquisa já existentes. No tocante aos estágios, o Prof. Carlos Eugênio Soares de
Lemos, colocou que deveriam ser feitas propostas, onde fossem debatidas as fases,
sugerindo uma atuação na prática a partir do estágio I. Para finalizar, o Prof. Hernán fala
de um ordenamento de coisas e sugere a leitura do programa dos estágios para que
sejam feitos os devidos ajustes e, assim, se chegue a um consenso. A reunião para
discussão dos estágios ficou prevista para o dia três de maio de dois mil e dez, às
quatorze horas e trinta minutos, a ser confirmada. Nada mais havendo a tratar, deu-se
por encerrada a reunião. E para constar, eu, Jorge da Silva Santos, redigi a presente Ata,
que segue assinada por mim e pelos demais. Campos dos Goytacazes, treze de abril de
dois mil e dez.

