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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2021 DO COLEGIADO DO CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-BACHARELADO DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REALIZADA ATRAVÉS DE VIDEOCONFERÊNCIA, AOS DOZE 
DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS.    

 
 
Aos doze dias do mês de maio de dois mil e vinte e um às nove horas e trinta minutos por meio 1 
do aplicativo de videoconferência Google Meet, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso 2 
de Graduação Bacharelado e Licenciatura em Geografia sob a Presidência dos Professores 3 
Cláudio Henrique Reis e Maria Carla Barreto Santos Martins, para tratar da seguinte pauta: 1 -4 
Discussão sobre a entradas dos alunos nos cursos de Bacharelado e Licenciatura: O 5 
professor Thiago Pinto da Silva argumentou sobre a  redução do número de vagas na Geografia 6 
Campos dos Goytacazes: Citou problemas como retenção, evasão, sobrecarga de docentes e 7 
infraestrutura. Mostrou também um comparativo entre o número de entrada de alunos e relação 8 
aluno x professor na Geografia Campos e outros polos da UFF e entre outras Universidades, 9 
como UFRJ, UFFRJ, dentre outras. A professora Elis de Araújo Miranda falou sobre a 10 
necessidade de levantamento da quantidade de alunos que concluem os cursos. O professor 11 
Cláudio Henrique Reis informou que o tópico foi debatido em uma reunião no ano passado e que 12 
foi decidido que não haveria redução do número de vagas. Falou também sobre as 13 
particularidades e análise do perfil dos alunos evadidos nos cursos de bacharelado e licenciatura. 14 
Argumentou que os problemas citados estão mais evidenciados nas turmas de primeiro período e 15 
que o número de concluintes ainda é muito baixo. Fez uma comparação entre a Geografia da 16 
UFF Campos e a de Niterói. O professor Edimilson Antônio Motta parabenizou o professor 17 
Thiago Pinto da Silva pelo levantamento realizado e defende que uma nova política de Estado 18 
requer um novo debate sobre o número de vagas ofertadas. Falou sobre a importância de 19 
manutenção da qualidade do curso e condições de trabalho. O professor Ricardo Abrate Luigi 20 
Junior também parabenizou o professor Thiago Pinto da Silva e informou apoio a um novo 21 
debate sobre o número de vagas. A professora Maria Carla Barreto Santos Martins falou sobre a 22 
complexidade do assunto e a necessidade de discussão do assunto em NDE. A professora Tatiana 23 
Tramontani Ramos falou sobre a necessidade de uma análise mais profunda dos argumentos do 24 
professor Thiago Pinto da Silva e que não concorda com o debate sobre o tema na atual 25 
conjuntura política do país. Falou também sobre a necessidade de organização interna para 26 
ajustar a organização da sobrecarga dos professores e que a luta deve ser por aumento do corpo 27 
técnico e de docentes e não pela diminuição do número de vagas. O professor Glauco Bruce 28 
Rodrigues também falou sobre a conjuntura política e que o momento histórico se sobrepõe as 29 
dificuldades internas e que é contra a redução do número de vagas. A professora Silvana Cristina 30 
da Silva falou sobre a avaliação do MEC e a preocupação com o impacto negativo que uma 31 
diminuição de vagas traria para os cursos.  A professora Elzira Lúcia de Oliveira se posicionou 32 
contra a redução de vagas e disse que o momento político deve ser ponderado.  A professora 33 
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Danielle Pereira Cintra falou que teve um aumento do número de alunos a partir de 2018. 34 
Argumentou sobre a necessidade de debate interno a respeito da sobrecarga dos professores dos 35 
primeiros períodos e a luta por aumento de professores e técnicos, divisão de turmas e parceria 36 
entre professores para trabalho de campo. Citou um curso feito por ela para suporte a grandes 37 
grupos (Programa de Inovação e Assessoria Curricular (PROIAC) http://proiac.uff.br/). O 38 
professor Thiago Pinto da Silva falou que não tinha a intenção de deliberar sobre o assunto na 39 
reunião de hoje, e sim, provocar uma primeira discussão sobre o assunto e apresentar os 40 
problemas enfrentados nas aulas práticas. Informa que os problemas ocorrem em vários períodos 41 
e não só nos primeiros. Ficou decidido que o assunto voltará a ser tratado em NDE. 2 - 42 
Lançamentos de notas e defesas de TCC para o segundo semestre de 2020 3 - O professor 43 
Claúdio Henrique Reis PDU e os laboratórios especializados de ensino.  A discussão vai ser 44 
enviada ao GRC. 4 - Envios dos TCCs para a biblioteca do ESR.  A discussão será enviada 45 
aos NDE´s. 5 - Informes:  O professor Ricardo Abrate Luigi Junior informa que amanhã sairá o 46 
resultado das avaliações da Monitoria e que o período de interposição de recursos à análise será 47 
de 17/05/2021 a 21/05/2021.  A professora Elis de Araújo Miranda informou que hoje é o último 48 
dia de submissão de projeto PIBIC (2021/2022).  A professora Adriana Figueira Leite informa 49 
que foi indicada como coordenadora do fórum de seguimento de sociedade civil do comitê e 50 
possui como vice um ex-aluno, o Jhoni de Lima. O professor Cláudio Henrique Reis informa que 51 
será candidato a diretor do ESR e que terá o professor Walter como vice. Estavam presentes os 52 
docentes Adriana Figueira Leite, Camilah Antunes Zappes, Cláudio Henrique Reis, Danielle 53 
Pereira Cintra de Senna, Edimilson Antônio Motta, Eduardo Rosa Manuel Bulhões, Elis de 54 
Araújo Miranda, Elzira Lúcia de Oliveira, Glauco Bruce Rodrigues,  Gustavo Henrique Navez, 55 
Marcelo Werner da Silva, Maria Carla Barreto Santos Martins, Maria do Socorro Bezerra de 56 
Lima, Ricardo Abrate Luigi Junior, Sandra Fernandes de Andrade, Silvana Cristina da Silva, 57 
Tatiana Tramontani Ramos e Thiago Pinto da Silva. Nada mais havendo a tratar a reunião foi 58 
encerrada pontualmente às 12 horas e 23 minutos. Para constar, eu, Vanessa Machado 59 
Maravilha, secretária dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Geografia, lavro a presente 60 
ata que dato e assino. Campos dos Goytacazes, 12 de maio de 2021. 61 
 

 
 

 
 


		2022-05-26T16:21:51-0300
	Vanessa Machado Maravilha vanessamaravilha@id.uff.br:10380246767


		2022-05-31T16:25:14-0300
	CLÁUDIO HENRIQUE REIS




