
 
 
 
 

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 três de maio de dois 
mil e dez. 

 
 

Aos três dias do mês de maio 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: Andréa 
Barbosa Osório, Bianca Imbriba Di Maio Bonente, Carlos Eugênio Soares de Lemos, 
Eloiza Dias Neves, Fábio Reis Mota, Flávio Marcos Silva Sarandy, Gisele dos Reis 
Cruz, José Henrique Carvalho Organista, Natália dos Reis Cruz, Valdemar Figueredo 
Filho, Marco Brandão, George Gomes Coutinho e a representante discente Daniela 
Velásquez. A reunião é iniciada com a abordagem dos seguintes temas: 1)Estágio 
supervisionado; 2) Vice-coordenação 3) Indicação do representante do curso de 
Ciências Sociais para o Colegiado de Geografia. Iniciando com os informes, foi 
comentado sobre a reunião realizada para definir os formatos do departamento. Reunião 
esta, composta por membros dos cursos do Polo e a presença da Profª. Antenora Maria 
da Mata Siqueira, representando a Direção. Foi discutida a dinâmica da Comissão, onde 
as sugestões deverão ser enviadas ao Colegiado. Em suma, os cursos lançaram como 
proposta, que um único departamento fosse responsável pelos três cursos. A direção 
apresentou as limitações logísticas: espaço disponível e técnicos administrativos. Foi 
sugerido que apenas um secretário atendesse mais de um departamento, mas a questão 
do espaço físico ainda constitui um problema. O prof. Hernán fala sobre o calendário 
que não foi respeitado e o momento em que serão criados os departamentos para cada 
curso. Com relação ao estágio, ele fala sobre a postura de se ouvir os autores das duas 
propostas do Projeto, ou seja, a da profª. Eloíza Dias Neves e a do prof. Flávio Marcos 
da Silva Sarandy, o qual diz que a idéia central da sua proposta é que se tenha uma 
visão de como organizar o estágio, dividindo-o numa parte teórica e outra prática. Sobre 
os textos propostos, o prof. Hernán fala que não vê divergências entre eles, ainda que 
tenham alguns itens a serem revistos. É proposto que sejam criados grupos de trabalho 
para construção do Projeto supracitado. Ainda sobre o estágio, o prof. Carlos Eugênio 
Soares de Lemos relata que já foi encaminhado ofício junto à PROAC sobre os 
convênios e que também já foram contatadas várias escolas da Rede Estadual de Ensino. 



A reunião para falar sobre o progresso da Comissão ficou marcada para o dia oito de 
junho do corrente ano. Farão parte da Comissão: prof. Hernán Armando Mamani, profª. 
Eloiza Dias Neves, prof. José Henrique Carvalho Organista, prof. Marco Antonio 
Santos Brandão, prof. George Gomes Coutinho, prof. Flávio Marcos da Silva Sarandy, 
profª. Andréa Barbosa Osório, prof. Fábio Reis Mota e o prof. Carlos Eugênio Soares de 
Lemos. Com relação à questão da vice-coordenação, é sugerido que se pense numa 
estrutura colegial, onde cada um da comissão ficasse com uma atribuição. Também é 
sugerido que haja um mínimo de coesão, para que o grupo não fique rachado. Houve 
um consenso sobre a divisão de tarefas. A representação de Ciências Sociais no 
Colegiado da Graduação de Economia ficou a cargo do prof. Valdemar Figueredo Filho. 
Assim, foram fechados os trabalhos. E para constar, eu, Jorge da Silva Santos, redigi a 
presente Ata, que segue assinada por mim e pelos demais. Campos dos Goytacazes, três 
de maio de dois mil e dez. 

 


