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ATA DA 6ª 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 ONZE 
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS.    

 
 
Aos onze dias do mês de agosto 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 Regina Célia Frigério, para tratar da seguinte pauta: 1 - Inscrições dos 4 
alunos ingressantes e concluintes dos cursos de bacharelado e licenciatura no ENADE 5 
2021: O professor Cláudio Henrique Reis informou que inscreveu cinquenta alunos concluintes e 6 
quarenta e três ingressantes do bacharelado para realizar o ENADE e que a avaliação será em 7 
novembro. A professora Regina Célia Frigério informou que inscreveu quarenta e seis alunos 8 
concluintes da licenciatura e que não possui ingressantes aptos a inscrição. Informaram que 9 
avisaram ao PROGRAD que estão preocupados com a realização da prova em ano de pandemia, 10 
pois a maioria dos alunos estão fora de Campos e não terão condições de se deslocarem até a 11 
cidade para prestar a avaliação. 2 - Regulamentação da carga horária de atividades 12 
complementares como mesário ou presidente de seção do TRE. A Professora Regina Célia 13 
Frigério informou que haverá a inclusão da atividade de mesário ou presidente de seção do TRE 14 
no regulamento das atividades complementares e que isso já está previsto em um acordo da UFF 15 
com o TRE.  3 - Reunião da PROGRAD sobre ensino híbrido 2021.2. A professora Regina 16 
Célia Frigério informou que a PROGRAD planeja o retorno híbrido em 2021.2 para os cursos 17 
que possuem carga horária prática e estão com alunos retidos. Informou que, no caso da 18 
licenciatura, as escolas não aceitarão estagiários em outubro, por já estar no fim do ano letivo e, 19 
portanto, não vê necessidade do retorno da Geografia no ano de 2020. O professor Cláudio 20 
Henrique Reis informou que no momento, as aulas presenciais para o ensino superior não estão 21 
permitidas na cidade de Campos dos Goytacazes e que as condições sanitárias locais devem ser 22 
consideradas no planejamento. A professora Danielle Pereira Cintra de Senna informou que o 23 
planejamento deverá ser feito junto a direção do Instituto e passar pelo colegiado de Unidade. 24 
Falou também que não há problema em realizar trabalho de campo nas atividades de pesquisa, 25 
desde que obedecidas as regras de distanciamento, uso de máscara, mas que o uso do laboratório 26 
depende da Unidade. 4 - Frequência no ensino remoto. A professora Tatiana Tramontani 27 
Ramos relatou preocupação com a não-cobrança de frequência no ensino remoto. Falou do caso 28 
de uma aluna que a informou que não irá participar de nenhuma aula síncrona, mas fará as 29 
avaliações. Falou também, que a quantidade de alunos presentes nas aulas está muito abaixo do 30 
número de inscritos. A professora Adriana Filgueira Leite informou que a presença nas aulas 31 
síncronas está diminuindo a cada semestre do ensino remoto. O professor Marcelo Werner da 32 
Silva informou que alguns alunos relatam que estão trabalhando no horário das aulas. O 33 
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professor Thiago Pinto da Silva falou que as atividades síncronas devem equivaler, no máximo, a 34 
30% da carga horária das disciplinas e que, portanto, se o aluno fizer as outras atividades, tem 35 
70% da disciplina cumprida. Falou também que existe a necessidade de divulgação de material 36 
utilizado nas aulas síncronas para que os alunos possam acompanhar o mesmo conteúdo de 37 
forma assíncrona. Explicou também que o ideal é atribuir atividades individuais, pois, dessa 38 
forma, pelo menos em momentos de avaliação, esses alunos "menos frequentes" irão participar 39 
de forma mais ativa com o conteúdo da disciplina. O professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões 40 
falou que a Geografia nunca se adaptou à situação dos estudantes trabalhadores. O discente João 41 
Marcos de Azevedo falou que a realidade dos alunos mudou durante a pandemia e que muitos 42 
precisaram trabalhar para manter seu sustento. A professora Regina Célia Frigério falou sobre a 43 
preocupação que os professores precisam ter com a própria saúde mental por não ter mais o 44 
controle da frequência dos alunos como possuíam no ensino presencial. O discente Lucas da 45 
Silva Pessanha falou sobre o constrangimento que os alunos trabalhadores passam por serem 46 
abordados em sala de aula pelos professores, questionando os mesmos por estarem trabalhando. 47 
A discente Mylena Castelo Branco falou que o desafio também tem atingido as mães e puérperas, 48 
que acabam tendo muita dificuldade assim como aqueles que trabalham. Houve um debate sobre 49 
a qualidade do ensino no ensino remoto. 5 - Informes: A professora Maria do Socorro Bezerra 50 
de Lima informou que O PET irá fazer um grupo de estudos com o tema Geografia do aluno 51 
trabalhador. A discente Camila da Silva Santos falou que a votação do Centro Acadêmico 52 
termina amanhã, dia 12.08.2021 e solicitou apoio dos professores para divulgação. Falou 53 
também que a preocupação com o aluno trabalhador e com as alunas grávidas também está 54 
presente no centro acadêmico e que o a participação dos alunos nas reuniões facilitará o diálogo. 55 
Estavam presentes os docentes Adriana Figueira Leite, Camilah Antunes Zappes, Cláudio 56 
Henrique Reis, Danielle Pereira Cintra de Senna, Eduardo Rosa Manuel Bulhões, Edmilson 57 
Antônio Mota,  Eduardo Bulhões, Elzira Lúcia de Oliveira, Glauco Bruce Rodrigues, Gustavo 58 
Henrique Navez, Leandro Bruno Santos, Marcelo Werner da Silva, Marco Antônio Sampaio 59 
Malagodi, Maria Carla Barreto Santos Martins, Maria do Socorro Bezerra de Lima, Ricardo 60 
Abrate Luigi Junior, Sandra Fernandes de Andrade, Silvana Cristina da Silva, Tatiana 61 
Tramontani Ramos e Thiago Pinto e os discentes Camila da Silva Santos e João Marcos de 62 
Azevedo. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pontualmente às 12 horas e 09 63 
minutos. Para constar, eu, Vanessa Machado Maravilha, secretária dos cursos de Bacharelado e 64 
Licenciatura em Geografia, lavro a presente ata que dato e assino. Campos dos Goytacazes, 11 65 
de agosto de 2021. 66 
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