
 
 
 
 

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 primeiro dia de junho de 
dois mil e dez. 

 
 

No primeiro dia do mês de junho de dois mil e dez, às dezesseis horas 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, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Eloiza Dias Neves, Fábio Reis Mota, 
Gisele dos Reis Cruz, José Henrique Carvalho Organista, Leonardo Pinto de Almeida, 
Leonardo Soares dos Santos, Maria do Socorro Bezerra de Lima, Natália dos Reis Cruz, 
Valdemar Figueredo Filho, Cleber Júnior Silva de Andrade, Javier Walter Ghibaudi e a 
discente Daniela Veláquez. O Coordenador inicia a reunião com informes. Com relação 
à reunião dos dirigentes, ele informa sobre o atraso das obras em função dos problemas 
enfrentados com as licitações. Uma proposta para atender a demanda dos novos alunos, 
seria o aluguel de um prédio. O tema principal da supracitada reunião foram os 
departamentos, onde foi mantido o que já havia sido decidido, onde a proposta seria 
manter uma estrutura enxuta, em função do quadro de pessoal e espaço físico. A 
enumeração dos professores que comporão o departamento deverá ser feita até o dia 
vinte do corrente mês. A seguir, o prof. Hernán falou que o cadastro das disciplinas 
optativas deverá ser feito até meados deste mês, estas deverão ser abertas aos cursos em 
geral. Ele sugere que duas disciplinas optativas sejam num horário vespertino. Os 
professores deverão propor tais optativas. Foi levantada a questão sobre as mudanças de 
disciplinas, onde os professores colocassem suas posições. A idéia é manter duas 
disciplinas para cada professor. Fala-se sobre numa nova alocação interna dos 
professores em suas respectivas disciplinas e também é sugerido que todos proponham 
horários. Outro ponto falado foi o da proposta de uma pós-graduação à distância. A pós-
graduação seria uma especialização para professores da rede pública que atuassem na 
área de Sociologia. O regime das aulas seria on-line. O curso será oferecido nos Polos 
da Universidade Aberta do Brasil, onde os alunos seriam orientados por tutores, 
graduados em Ciências Sociais, treinados pelos professores da UFF. O projeto consta de 
dois caminhos: redação final e o financiamento da CAPES. Ao todo seriam nove 
disciplinas no curso. O prof. Hernán solicita aos interessados em atuar, que apresentem 



seus projetos. Ficou marcada para o dia sete do corrente mês, às quatorze horas, uma 
reunião para discutir o projeto. No tocante à Licenciatura falou-se sobre o que se tem 
feito. O prof. Flávio irá encaminhar algo escrito para ser submetido à avaliação. O prof. 
Hernán falou a respeito do seu trabalho sobre a memória do Curso, considerando que o 
maior problema seria a separação do Bacharelado e Licenciatura com a distinção entre 
as disciplinas. Também foi colocado que quando a Sociologia é disciplina obrigatória 
no Ensino Médio, aumenta a possibilidade da Licenciatura ser vista com melhores 
olhos. A Licenciatura segue as normas, mas não tem conteúdo de Ciências Sociais. Isso 
levou a se pensar em três conteúdos: Teoria da Educação, Sociologia da Juventude e 
Ensinos de Sociologia. As metas das Ciências Sociais ficaram para a próxima reunião. 
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, 
primeiro de junho de dois mil e dez. 

 


