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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 sete de julho de dois mil e 
dez.  

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dez, às quinze horas e trinta minutos, 
reuniram-se na sala seis, os professores: Andréa Barbosa Osório, Augusto César Freitas de 
Oliveira, Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Cleber 
Júnior Silva de Andrade, Fábio Reis Mota, Flávio Marcos Silva Sarandy, George Gomes 
Coutinho, Gisele dos Reis Cruz, Hernán Armando Mamani, José Henrique Carvalho Organista, 
Leonardo Soares dos Santos, Marco Antônio Santos Brandão, Maria do Socorro Bezerra de 
Lima, Natália dos Reis Cruz, Valdemar Figueredo Filho e a representante discente: Daniela 
Velásquez. Ponto de Pauta: 1) Informes; 2) Horários do Próximo Semestre e disciplinas; 3) 
Licenciatura; 4)Programação para o Próximo semestre: atividades; 5) Contratos e Vagas futuras 
(Reuni, Aposentadoria); 6) Departamentos e coordenações; 7) Linhas  de Pesquisa e  alocação 
dos professores por área; 8) Projeto UAB. Iniciou-se com a avaliação positiva da Licenciatura no 
primeiro semestre. Foi debatida a questão da dificuldade dos alunos, especialmente do primeiro 
período em desenvolver de forma clara o que é solicitado, assim como o uso incorreto da Língua 
Portuguesa. Houve algumas sugestões para que o problema fosse, mesmo que parcialmente, 
sanado. Também foi falado sobre o excesso de informações da disciplina de Antropologia II, o 
que ficou acertado que poderá ser enxugado para que torne melhor o aprendizado dos alunos. 
Devido à carência de professor de Filosofia, postergou-se a disciplina para outro momento. Com 
relação aos horários e disciplinas do segundo semestre, algumas modificações foram feitas no 
tocante aos docentes que irão ministrá-las, a saber: 1) no primeiro período – I) Teoria 
Sociológica I – Prof. Flávio; II) Ciência Política – Prof. Organista. 2) Segundo período – I) 
Teoria Sociológica II – Prof. Augusto; II) Optativa: Tópicos Especiais em Ciências Políticas – 
Prof. Valdemar. No terceiro período a Optativa acima mencionada é mantida. O Prof. Marco 
Brandão assume a disciplina Metodologia da Pesquisa e o Prof. Eugênio assume Paradigmas das 
Ciências Sociais. Com relação à criação dos departamentos, estes deverão ser criados até o final 
de agosto. Para o segundo semestre ficou definido um mínimo de atividades, as quais já contam 
com algumas dos alunos, inclusive com data marcada (13/08, 17/09 e 27/10). Para atividade de 



abertura do semestre foi proposto uma palestra com a temática: Profissão do Cientista Social. 
Ficou também acertada a organização de uma comissão para coordenar as atividades mensais, 
cujos membros seriam definidos posteriormente. Com relação ao curso de pós-graduação Latu 
Sensu em Ensino de Sociologia à distância, proposto para Edital da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB), este já está aprovado. Para finalizar, o Coordenador do Curso informou sobre o 
seu afastamento no período de 19 de julho a 13 de agosto de 2010, solicitando à Plenária que 
indicasse um nome para substituí-lo durante esse período, visto que haveria inscrição em 
disciplinas e matrícula dos alunos do primeiro período no referido tempo. O nome indicado foi o 
do prof. George Coutinho. Os outros participantes se comprometeram a colaborar com ele. O 
Coordenador lembrou, ainda, que provavelmente os professores concursados seriam contratados, 
mas sem previsão de data. Sendo o que tínhamos a discutir, lavramos a presente Ata. Assinam os 
presentes abaixo. 

 

 

 

 


