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de outubro de dois mil e dez.  

 

Aos seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dez, às quatorze horas e trinta minutos, 
reuniram-se na sala quinze, os professores: Andréa Barbosa Osório, Augusto César Freitas de 
Oliveira,  Carlos Eugênio Soares de Lemos, Fábio Reis Mota, Flávio Marcos Silva Sarandy, 
George Gomes Coutinho, Gisele dos Reis Cruz, Glaucia Maria Pontes Mouzinho, Hernán 
Armando Mamani, José Henrique Carvalho Organista, Jussara Freire, Leonardo Pinto de 
Almeida, Leonardo Soares dos Santos, Maria do Socorro Bezerra Lima, Maria Gabriela Scotto, 
Natália dos Reis Cruz, Valdemar Figueredo Filho, Victor Leandro Chaves Gomes e a 
representante discente Daniela Velásquez. Ponto de Pauta: 1) Informes; A) Referente ao curso: 
Atas e Memória do Curso; 2) Horas Acadêmicas; 3) Iniciação científica voluntária; 4) Monitoria 
e bolsas (treinamento e estágio); B) Referente ao futuro departamento: 5) departamento 
(composição) e chefias; 6) Mudanças de ementas e composição das matérias dos diferentes 
cursos. Foram abertos os informes. Com relação ao “Trigésimo Quarto Encontro Anual da 
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais” - ANPOCS, houve 
sugestão para a suspensão das aulas no período relativo ao evento – vinte e cinco a vinte e nove 
de outubro. Outra proposta referente ao assunto foi a da redistribuição das disciplinas pelos 
professores que não fossem ao referido evento e que as faltas dos alunos que dele participassem, 
fossem abonadas. Decidiu-se pela não suspensão das aulas. Outro assunto dos informes foi sobre 
a necessidade de se pensar as disciplinas a serem oferecidas e o cadastramento daquelas que já 
estão disponíveis para isto. No tocante aos departamentos a direção trabalha para a alocação de 
professores e acena firmemente para contratar novos professores, sendo que já existe uma vaga 
para Sociologia. Essa realocação é considerada fundamental para o curso de Ciências Sociais. 
Falou-se também sobre a exigência do MEC no que concerne às entradas separadas para o 
Bacharelado e a Licenciatura. Na próxima reunião, a partir do fluxograma, serão vistas as 
disciplinas para o próximo período. Passando para o assunto das horas acadêmicas, o prof. 
Hernán fala sobre a necessidade de estabelecê-las e solicita nomes para estudar o peso dessas 
horas para os alunos. Os professores Glaucia e Fábio ficaram responsáveis pelo estudo. Outro 

 



ponto incluído neste item tem referência ao relançamento do Projeto de Iniciação Científica 
Voluntária, que foi lançado em dois mil e nove e implementado em dezembro do referido ano. 
Segundo o prof. Hernán, a avaliação foi positiva e solicitou que se pensasse numa forma de 
relançá-lo até novembro próximo. No caso, seriam cem horas anuais ou cinquenta horas 
semestrais. No que se refere às Bolsas de Treinamento e de Estágio, os respectivos editais para 
elas serão divulgados em novembro. Quanto à criação dos departamentos, já houve aprovação 
nas câmaras e a informação é que esses já deverão estar funcionando em dezembro, com as 
disciplinas devidamente cadastradas com os novos códigos. Prosseguiu-se com o assunto das 
eleições para a chefia de departamento e coordenação de curso. A representante discente, 
Daniela Velásquez, falou que a eleição tem que atender as formalidades para apresentar 
transparência. Sugeriu-se uma comissão para organizar as eleições. É colocada em primeira 
votação a criação da comissão eleitoral única. Com maioria de votos, ela é aprovada. A seguir 
houve duas propostas relacionadas: a primeira para se dar autonomia à comissão e a segunda, 
que se estabelecessem critérios eleitorais em reunião. Votou-se e, na apuração, a opção para que 
se discutisse em Plenária foi vencedora. Outro assunto posto em votação foi com relação aos 
eleitores para a escolha dos candidatos aos cargos acima citados, e as propostas defendidas 
foram: para chefe de departamento, todos votam; para a coordenação, duas sugestões: 1) somente 
no âmbito do Colegiado; 2) Sufrágio universal. Nesse item a maioria dos votos foi para sufrágio 
universal. Seguiu-se à votação para definir se seriam chapas abertas ou fechadas. A primeira 
opção – chapa aberta – foi vencedora. Depois das votações sobre os assuntos supracitados, foram 
definidos os nomes dos integrantes da comissão eleitoral, a saber: corpo docente: Carlos Eugênio 
Soares de Lemos, George Gomes Coutinho e Jussara Freire. A representação administrativa 
ficou a cargo de Jorge da Silva Santos, tendo como suplente Hélio Pantaleão. Dos discentes, os 
representantes nomeados foram: Nathanael Araújo da Silva e Yuri Costa Moraes da Silva, como 
suplente. Outro assunto abordado foi sobre a proposta do curso de Geografia, relativa à mudança 
na ementa da disciplina Antropologia. O curso de Ciências Econômicas também sugere mudança 
no conteúdo de Pensamento Econômico I e II, para que seja oferecido o mesmo de Ciências 
Sociais e também gostaria de oferecer a disciplina Antropologia. Em contrapartida, oferecerá, 
para Ciências Sociais, o mesmo conteúdo das disciplinas que são comuns aos dois cursos. A 
reunião de novembro ficou marcada para o dia quatro, às quatorze horas. Sendo o que tínhamos a 
discutir, lavramos a presente Ata. Assinam os presentes abaixo. 

 

 

 

  

 


