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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

COORDENAÇÃO DE BACHARELADO EM GEOGRAFIA-CGG 
 

 
ATA DA 5ª 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 
QUATORZE DIAS DO MÊS DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS E TRINTA 
MINUTOS.    

 
 
Aos quatorze dias do mês de julho de dois mil e vinte e um às nove horas e trinta minutos por 1 
meio do aplicativo de videoconferência Google Meet, reuniram-se os membros do Colegiado do 2 
Curso de Graduação Bacharelado e Licenciatura em Geografia sob a Presidência das professoras 3 
Maria Carla Barreto Santos Martins e Danielle Pereira Cintra de Senna, para tratar da seguinte 4 
pauta: 1- Curricularização da extensão nos cursos de bacharelado e licenciatura. A 5 
professora Danielle Pereira Cintra de Senna informou que o prazo para a inserção dos créditos de 6 
extensão é agosto de 2022 e deseja saber se os colegas desejam debater em colegiado ou em 7 
NDE. A professora Elis de Araújo Miranda deseja saber quais são serão as regras da 8 
curricularização e deseja ler a documentação referente ao projeto. Sugeriu que o debate deve ser 9 
feito em NDE. A professora Silvana Cristina da Silva deseja saber se haverá uma contrapartida 10 
orçamentária ao projeto e relatou preocupação com a adequação da matriz. Propôs um primeiro 11 
debate no Colegiado. A professora Elis de Araújo Miranda propôs uma reunião com o pró-reitor 12 
de extensão. A professora Danielle Pereira Cintra informou que irá trazer mais informações na 13 
próxima reunião. 2 - Regulamentação da carga horária de atividades complementares como 14 
mesário ou presidente de seção do TRE. A professora Danielle Pereira Cintra de Senna 15 
informou que a UFF consta como Universidade parceira no site do TRE e propôs mudar o 16 
regulamento para inserir as atividades como mesário ou presidente de seção como atividades 17 
complementares nos cursos de bacharelado e licenciatura. Houve um debate sobre a quantidade 18 
de horas a serem aceitas nos cursos. A professora Danielle Pereira de Cintra de Senna informou 19 
que está buscando com a UFF algum documento que regulamente, de forma geral, o assunto. A 20 
professora Camilah Antunes Zappes sugere que o colegiado deve se basear no 'termo de adesão' 21 
assinado pela UFF com o TRE e que a UFF deve fornecer o documento ao colegiado e que a 22 
RESOLUÇÃO TRE/RJNº.1.110/2019 é específica para mesário universitário. Ficou acordado 23 
que a coordenação faria um ofício a UFF solicitando o documento de adesão. 3 - Alteração das 24 
disciplinas Geologia e climatologia no fluxograma do curso de bacharelado.  O professor 25 
Eduardo Rosa Manuel Bulhões informou que foi feito uma reunião de NDE há duas semanas e 26 
que foi sugerido que as disciplinas se alternem, passando Climatologia para o primeiro semestre 27 
e Geologia para o segundo. O professor Glauco Bruce Rodrigues perguntou se a mudança não irá 28 
coincidir as disciplinas nos dois cursos no mesmo semestre e a viabilização do campo e não 29 
concordou com a mesma. O professor Eduardo Rosa Manuel Bulhões informou que isso não 30 
acontecerá, pois, as entradas dos cursos se alternam nos semestres. O professor Thiago Pinto da 31 
Silva falou sobre as dificuldades de atender os alunos no laboratório e nos trabalhos de campo, 32 
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caso a Geologia se mantenha no primeiro semestre.  A professora Camilah Antunes Zappes falou 33 
sobre a preocupação com a segurança dentro do laboratório de Geologia e o impacto pela 34 
superlotação das turmas. Houve um debate sobre os impactos da alteração na grade do curso. Os 35 
membros do colegiado do bacharelado votaram a favor da mudança. 4 - Apreciação da 36 
primeira versão do edital para a consulta eleitoral para a coordenação de bacharelado pela 37 
Comissão Local. A professora Danielle Pereira Cintra de Senna informou que o tópico seria 38 
mais para apresentação do edital. A professora Elzira Lúcia de Oliveira questionou o fato de o 39 
professor afastado não poder se candidatar, e que ela mesma já se candidatou em período de 40 
afastamento. O professor Leandro Bruno Santos informou que fez uma retificação no edital 41 
nesse sentido. 5) Convite para que pensemos uma melhor abordagem institucional para o 42 
acompanhamento e promoção da saúde mental de discentes. O professor Marco Antônio 43 
Sampaio Malagodi comentou a questão de uma aluna com transtornos psicológicos e falou sobre 44 
a importância de a Universidade pensar sobre uma melhor comunicação para tratar esses casos. 45 
Citou que participou de uma reunião com a psicóloga, as pedagogas e a assistência estudantil da 46 
UFF Campos para tratar do assunto. A professora Danielle Pereira Cintra de Senna falou sobre 47 
um acaso de possível bullying ocorrido com a aluna em um grupo do WhatsApp de estudantes. O 48 
professor Leandro Bruno Santos sugeriu um trabalho de prevenção ao bullying já no acolhimento 49 
aos alunos do primeiro semestre. Informes. A professora Danielle Pereira Cintra de Senna 50 
divulgou o seguinte evento: “Em face às informações coletadas pela CAES junto aos discentes 51 
do ESR na pesquisa de perfil do aluno ingressante e por meio do acompanhamento psicológico, 52 
que identificaram diversos casos de tentativa de suicídio e/ou ideação suicida, entre outros 53 
aspectos que remetem a saúde mental dos estudantes  e entendendo que tais fatores implicam 54 
diretamente no processo de ensino aprendizagem, na evasão e retenção, a CAES vem convidar 55 
coordenadores, professores e técnico administrativos para a roda de conversa com  a psicanalista 56 
Drª Denise Saleme M. Gondim. Salientamos a importância da participação dos professores e 57 
todos os técnicos que estejam diretamente envolvidos com o atendimento ao aluno. Solicitamos 58 
que àqueles que tenham interesse em participar que enviem email para: caes.esr@id.uff .br até o 59 
dia 19/07 para que possamos compartilhar o link do evento”. Também foi informado que amanhã 60 
haverá a premiação do CONFICT/CONPEG. Estavam presentes os docentes Camilah Antunes 61 
Zappes, Danielle Pereira Cintra de Senna, Eduardo Rosa Manuel Bulhões, Elis de Araújo 62 
Miranda, Elzira Lúcia de Oliveira, Glauco Bruce Rodrigues, Gustavo Henrique Navez, Leandro 63 
Bruno Santos, Marcelo Werner da Silva, Marco Antônio Sampaio Malagodi, Maria Carla 64 
Barreto Santos Martins, Ricardo Abrate Luigi Junior, Sandra Fernandes de Andrade, Silvana 65 
Cristina da Silva, Tatiana Tramontani Ramos e Thiago Pinto da Silva. Nada mais havendo a 66 
tratar a reunião foi encerrada pontualmente às 12 horas e 03 minutos. Para constar, eu, Vanessa 67 
Machado Maravilha, secretária dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Geografia, lavro a 68 
presente ata que dato e assino. Campos dos Goytacazes, 14 de julho de 2021. 69 
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