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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 
primeiro de setembro de dois mil e dez.  

 

No primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e dez, reuniu-se em caráter ordinário 
o colegiado do Curso de Ciências Sociais do Pólo Universitário de Campos dos Goytacazes 
da Universidade Federal Fluminense. Estiveram presentes os professores Augusto César F de 
Oliveira, Valdemar Figueredo Filho, Flávio Sarandy, Jussara Freire, Fábio Reis Mota, Andréa 
Barbosa Osório, Maria Gabriela Scotto, José Henrique Organista, Natália dos Reis Cruz, 
Leonardo Soares dos Santos, Socorro Lima, George Gomes Coutinho, Gisele dos Reis Cruz, 
Gláucia Maria Pontes Mouzinho, Geovana Tabachi Silva, Hernán Armando Mamani, Victor 
Leandro C. Gomes e a aluna DanielaVelásquez  A pauta era composta dos seguintes  pontos: 
1) informes, 2) eleição dos  diretor (a) e do (a) coordenador (a) do departamento e do curso, 
respectivamente. 3) Distribuição dos professores por  áreas  e  vagas restantes. 

I. Informes: 1.  A representante do corpo Discente Daniela Velásquez informou que na quarta-
feira primeiro de setembro seria realizada a assembléia geral dos estudantes do Pólo 
Universitário de Campos dos Goytacazes. Solicitou, também, aos professores que 
permitissem a participação de seus alunos.  2. A professora Socorro Lima recordou a 
realização, naquela semana, entre os dias 1º e 7 de setembro, do plebiscito sobre  o limite à 
extensão de propriedade rural. 3. O Prof. Hernán Mamani informou que a biblioteca recebia 
pedidos de livros até 30 de setembro. E esclareceu que a atualização da referência era feita 
pela equipe de bibliotecários.  

II – Chefias: Retoma-se neste ponto a discussão iniciada na reunião de colegiado do mês de 
agosto sobre a organização do Departamento de Ciências Sociais a eleição de novos 
coordenadores de cursos e chefes de departamento. O coordenador informou que a proposta 
de formação dos departamentos de Ciências Sociais, Geografia e Economia do ESR tramitava 
nas Câmaras Especializadas do Conselho Universitário (CUVE) e esperava-se fossem 
aprovadas no CUVE ainda no mês de setembro o que permitiria formar os departamentos 
entre novembro e dezembro de 2010.  

 



Considerando que a reunião anterior - apesar de ter indicado alguns nomes - não decidiu o 
número de cargos e as funções do coordenador, as do vice e do chefe de seu vice, que não 
apontou procedimentos eleitorais e que postergou essa decisão para que amadurecesse até a 
próxima reunião de Colegiado. Começou-se pela exposição dessa reflexão. Ao longo do 
debate, cobraram forma duas propostas. 1) Que  se indicassem os  nomes e se elegessem  na 
mesma reunião. 2) Ou que  se desse continuidade à discussão  dos funções das  chefias  de 
modo à ajustá-la aos regimento da universidade, bem como articulá-la  a um projeto  do curso 
e do departamento.  Quando submetidas à votação, a segunda proposta foi vencedora. Quanto 
à forma de implementação houve três propostas: 1) que se forme uma comissão para 
apresentar propostas. 2) Que a discussão  prosseguisse no mesmo dia.3) Ou que se  
distribuísse o  regulamento da UFF, para trazer propostas na  próxima  reunião.  Depois da 
votação a terceira proposta foi vencedora.  

III). Vagas para concurso 2011: Foram trazidas ao colegiado as propostas de áreas de 
concursos para ocupar duas vagas do curso (futuro departamento) de Ciências Sociais para 
2011. De acordo à sugestão dos professores da área de Antropologia e Teoria Política, 
decidiu-se que ocupará a vaga de Antropologia, o segundo colocado do concurso de 
Antropologia 2010.  No caso da Ciência Política, a indicação foi da área de Ciência Política/ 
Relações Internacionais. Quanto à composição do futuro departamento, em particular a 
solicitação do Prof. Dr. Leonardo, de permanecer no curso na área de Sociologia, foram 
ouvidos os pareceristas da proposta: Gisele Reis e Augusto Freitas. Nenhum deles tinha em 
mãos o parecer, mas os comentários foram contraditórios, enquanto Gisele o considerou apto 
para permanecer no Departamento, o Prof. Augusto o considerou confuso.  Como o resultado 
foi polêmico e contraditório o colegiado nomeou a Profa. Jussara Freire como terceira 
parecerista e foi decidido que o assunto seria o primeiro a se discutido na próxima reunião.  
Finalmente foi definida como data da próxima reunião ordinária de Colegiado, o dia de seis 
de outubro de 2010. Sendo o que tínhamos a discutir, lavramos a presente Ata. Assinam os 
presentes abaixo. 

 

 

 


