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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 dezoito de agosto de dois 
mil e dez.  

Aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dez, às quatorze horas, reuniram-se na 
sala dezesseis, os professores: Andréa Barbosa Osório,  Bianca Aires Imbiriba Di Maio Bonente, 
Carlos Eugênio Soares de Lemos, Fábio Reis Mota, Flávio Marcos Silva Sarandy, George 
Gomes Coutinho, Gisele dos Reis Cruz, Maria Gabriela Scotto, Jussara Freire, Eloiza Dias 
Neves, Hernán Armando Mamani, Leonardo Soares dos Santos, Natália dos Reis Cruz, 
Valdemar Figueredo Filho e a representante discente Daniela Velásquez. Ponto de Pauta: 1) 
Informes; 2) Realocação de disciplinas e ofertas de novas; 3) Atividades do curso; 4) 
Departamentos e chefias. Iniciou-se com a revisão da Ata da reunião anterior. Em seguida, 
passou-se ao segundo ponto, tendo em vista a chegada dos professores novos. Foi debatida a 
possibilidade da disciplina “Práticas Educativas III” ser ministrada à tarde e o professor 
responsável relatou que havia levado a proposta aos alunos, sem aceitação, alegando que tinham 
feito a inscrição justamente porque era no turno da noite. Quanto à alternativa do sábado, 
concluiu-se que prejudicaria os alunos residentes em outras cidades. Foi levantado que a 
Licenciatura necessitaria de uma mudança, com um programa mais extenso, oferecendo 
disciplinas também no turno da tarde, o que seria difícil, pois o curso era considerado noturno, 
era institucional.  Houve sugestões para que a Licenciatura começasse no quarto semestre e para 
que trabalhassem com optativas do Bacharelado que servissem para a Licenciatura, evitando que 
os alunos tivessem que cursar mais períodos, e também o problema de falta de docentes. Outra 
sugestão foi a de que as disciplinas optativas não fossem apenas centradas no conteúdo 
sociológico. Algumas modificações foram feitas, tomando como critério os docentes que 
tivessem três disciplinas, para que os novos docentes pudessem entrar em efetivo exercício: 1) 
Antropologia para Geografia: professora Maria Gabriela Scotto, no lugar da professora Andréa 
Barbosa Osório; 2) Tópicos Especiais em Temas Sociais III: a professora Geovana Tabachi 
Silva, no lugar do professor George Gomes Coutinho; 3) Antropologia III: a professora Glaucia 
Maria Pontes Mouzinho, no lugar do professor Fábio Reis Mota. Foi sugerido que quem ficasse 
com apenas uma disciplina em um semestre assumiria três no próximo, fazendo um 
revezamento. Foi dito, ainda, que uma planificação imediata devesse ser feita, com nomeação de 
dois docentes para estruturar a grade do próximo semestre, com escalonamento de optativas e 

 



compensação de horas. Sobre os Informes, primeiro ponto da pauta, foi relatado que as 
inscrições presenciais (matrículas) haviam transcorrido sem grandes dificuldades, sendo que um 
impasse fora criado com relação à disciplina Práticas Educativas II, cuja proposta de aulas à 
tarde não havia sido aceita pelos alunos, permanecendo no turno da noite, e foi notado que um 
alto contingente de alunos do terceiro período tinha feito inscrições em apenas duas ou três 
disciplinas, sem estarem reprovados e sem motivos aparentes, mesmo sabendo das 
conseqüências futuras. Foi comentado, também, que os alunos novos estavam reivindicando que 
os cursos fossem no turno noturno, o que acarretaria uma alteração imediata na estrutura 
curricular, além da questão da estrutura física (falta de salas), cuja solução paliativa seria a volta 
da tenda, que está em processo de compra. Outro ponto citado foi o da aprovação do Curso de 
Pós-Graduação do professor Fábio Reis Mota, cujo esboço do texto seria feito pela professora 
Glaucia Maria Pontes Mouzinho. Passando ao quarto ponto da pauta, foi abordado o processo de 
formação dos Departamentos, que estava sendo aprovado em Niterói, com estimativa de que até 
novembro passariam a existir. Os Departamentos seriam compostos de Chefe e Vice-Chefe, mais 
o Coordenador e seu Vice, com um funcionário para as duas secretarias, do Departamento e da 
Coordenação, e foi proposto que fossem indicados os nomes para assumirem as funções 
provisoriamente já no próximo mês, aguardando a formalização. As indicações seriam feitas na 
próxima reunião, que foi agendada para o dia primeiro de setembro. Quanto ao terceiro ponto da 
pauta – Atividades do curso – foi discutido o problema na disciplina de Economia, da sexta-feira, 
que estava com quatro tempos para que os professores fossem compatibilizados com o Curso de 
Serviço Social, ainda em impasse quanto à mudança de horário, de professor ou de disciplina. 
Ainda dentro das atividades, foi falado sobre a programação de um momento no qual os 
professores falariam de suas pesquisas para os alunos, que ficou ao encargo dos professores 
Andréa Barbosa Ozório e George Gomes Coutinho; ida de representantes do Curso Ciências 
Sociais às instituições públicas com Ensino Médio na próxima semana para conversar com o 
alunado; criação de Laboratório de Ciências Sociais, com professores da UFF e da rede pública 
de ensino; criação de Projetos de Extensão de Pró-Docência e palestra com professor da Nova 
Lisboa sobre Educação em Portugal, na quinta-feira à noite (dia dois de setembro). Sendo o que 
tínhamos a discutir, lavramos a presente Ata. Assinam os presentes abaixo. 

 

 

 

  

 


