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INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

COORDENAÇÃO DE BACHARELADO EM GEOGRAFIA-CGG 
 

 
ATA DA 7ª 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 QUINZE 
DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E UM, ÀS NOVE HORAS E TRINTA 
MINUTOS.    

 
 
Aos quinze dias do mês de setembro 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 dos Professores 3 
Cláudio Henrique Reis e Regina Célia Frigério, para tratar da seguinte pauta: 1- Andamento do 4 
ENADE 2021. O professor Claudio Henrique Reis informou que a edição do ENADE 2021 5 
ocorrerá de forma presencial e que 49 discentes do bacharelado e 44 da licenciatura foram 6 
inscritos para realizar a prova. Informou também que os locais de prova foram ampliados para 7 
que os alunos pudessem realizar a prova em seu município de residência atual e que a pró-8 
reitoria de graduação irá realizar um curso para os discentes inscritos visando a preparação para a 9 
avaliação. A professora Regina Célia Frigério falou que havia sido informada que, por não ter 10 
ingressantes na licenciatura em 2021.1, não era necessário inscrevê-los no ENADE 2021, mas 11 
que posteriormente descobriu que o ENADE é anual e precisou realizar a inscrição dos 12 
ingressantes 2020.2, pois os mesmos entraram no curso no ano de 2021. Informou também e que 13 
o sistema apresentou instabilidade em diversos momentos do processo. Os coordenadores 14 
enfatizaram que somente os concluintes irão realizar a prova e que os mesmos devem se 15 
cadastrar na plataforma do ENADE. 2 - Relatos dos professores sobre o primeiro semestre de 16 
2021. As discentes Fernanda Duraes de Jesus e Mylena Castelo Branco falaram sobre a exaustão 17 
dos alunos referente as aulas remotas e que está sentindo o cansaço dos professores também. A 18 
professora Elis de Araújo Miranda falou que escuta reclamações dos estudantes de ciências 19 
sociais e de história com relação a internet e a dificuldade de acesso um bom equipamento. Falou 20 
também sobre a falta de interação dos alunos e falta de acesso às principais referências 21 
bibliográficas. Agradeceu o apoio recebido pelo setor de Acessibilidade e sugeriu que o instituto 22 
disponibilize mais monitores para os cursos. A professora Regina Célia Frigério falou da 23 
importância da troca de experiências para minimizar o adoecimento mental dos docentes e que 24 
muitos estão passando por problemas de saúde com os próprios e/ou familiares. Agradeceu o 25 
apoio pedagógico do professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões a aluna Gabrielle. O professor 26 
Eduardo Manuel Rosa Bulhões parabenizou os alunos pelo esforço durante o semestre e 27 
ressaltou a importância da troca de experiências entre os professores. Falou da não necessidade 28 
de presença dos alunos nas aulas e que alguns alunos entregaram todos os trabalhos do semestre 29 
nos últimos dias de aula, mas que esses são minoria. O professor Claudio Henrique Reis falou 30 
que alguns alunos estão puxando muitas disciplinas no ensino remoto e que é importante 31 
conscientizá-los sobre isso. A discente Mylena Castelo Branco informou que alguns alunos estão 32 
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passando por dificuldades financeiras e estão com medo de não conseguirem retornar para 33 
Campos para concluir o curso e, por isso, estão tentando adiantar as disciplinas. Falou que alguns 34 
demonstram preocupação com a segurança no prédio novo e que, por isso, também estão 35 
tentando concluir o curso o quanto antes. 3 - Regulamentação da carga horária de atividades 36 
complementares como mesário ou presidente de seção do TRE.  A professora Regina Célia 37 
Frigério informou que incluiu no regulamento de atividade complementares da licenciatura a 38 
carga horária de atividades complementares como mesário ou presidente de seção do TRE: O 39 
inciso inserido contém a seguinte redação:” IV- Participação na função de mesário ou apoio 40 
logístico desempenhadas em eleições oficiais, conforme a Resolução TRE/RJ no 1.110/2019. 41 
Para registro da atividade complementar, o estudante deverá apresentar, após o pleito, certidão 42 
expedida pelo Juíz Eleitoral responsável que comprove o cumprimento de suas atividades - 40 43 
horas de crédito por turno de eleição, totalizando 80 horas, para fins de atividades 44 
complementares aos eleitores estudantes”. O professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões falou que 45 
os regulamentos das atividades complementares da licenciatura e bacharelado são diferentes e 46 
que o do bacharelado deve ser aprovado apartado, em uma próxima reunião. 3 – Informes: A 47 
professora Silvana Cristina da Silva informou que o encerramento das inscrições da semana de 48 
monitoria é hoje (voluntários e bolsistas). O professor Eduardo Manuel Rosa Bulhões mostrou 49 
preocupação em relação à questão dos estudantes trabalhadores do curso, classificando-o como 50 
tema relevante na realidade atual.  A professora Elis de Araújo Miranda apresentou o seguinte 51 
convite: Dia 18/09/2021 às 19horas haverá uma sessão especial do CINE DARCY "CINEMA E 52 
LITERATURA" na programação do Festival Doces Palavras, um e vendo organizado pela 53 
Fundação Municipal de Campos.: Estavam presentes os docentes Adriana Figueira Leite, 54 
Camilah Antunes Zappes, Cláudio Henrique Reis, Danielle Pereira Cintra de Senna, Eduardo 55 
Rosa Manuel Bulhões, Edmilson Antônio Mota, Elis de Araújo Miranda, Elzira Lúcia de 56 
Oliveira, Gustavo Henrique Navez, Leandro Bruno Santos, Marcelo Werner da Silva, Maria 57 
Carla Barreto Santos Martins, Regina Célia Frigério, Ricardo Abrate Luigi Junior, Sandra 58 
Fernandes de Andrade, Silvana Cristina da Silva, Tatiana Tramontani Ramos e Thiago Pinto e as 59 
discentes Fernanda Duraes de Jesus e Mylena Castelo Branco. Nada mais havendo a tratar a 60 
reunião foi encerrada pontualmente às 11 horas e 32 minutos. Para constar, eu, Vanessa 61 
Machado Maravilha, secretária dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Geografia, lavro a 62 
presente ata que dato e assino. Campos dos Goytacazes, 15 de setembro de 2021. 63 
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