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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, realizada na Rua José de Patrocínio, 
setenta e um, Centro, Campos dos Goytacazes, 
aos dezoito do mês de setembro de dois mil e 
dezenove, às quatorze horas.  
 

Aos dezoito do mês de setembro de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 1 
201 do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a 2 
presidência do Professor Claudio Araujo de Souza e Silva. Estiveram presentes os seguintes 3 
professores: Raquel Brum, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Carlos Abraão Moura Valpassos, 4 
Jacqueline Deolindo, Rodrigo de Araújo Monteiro, George Coutinho, Palloma Valle Menezes, a 5 
servidora técnica administrativa Virginia Mota e a representante discente João Moura Ferreira. 6 
Justificaram ausência os docentes: Márcio Malta, Eugênio Lemos e Hernan Mamani. A reunião teve 7 
início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. O professor Claudio inaugurou o 8 
ponto reforçando a divulgação do regulamento dos TCC’s de Bacharelado e Licenciatura que 9 
passará a vigorar a partir de 2019.2 .O segundo informe dado pelo Professor Claudio fez referência 10 
a programação e ampla divulgação da Semana Acadêmica de Ciências Sociais. O docente João 11 
Moura informou sobre o interesse de 6(seis) coletivos em participar da Semana Acadêmica: Arialdo 12 
Maravilha, UFF Livre, Mercedes Batista, Olga Benário e Pocs, os três últimos reivindicaram a 13 
participação nas oficinas. Professora Raquel repassou considerações importantes sobre o Colegiado 14 
Geral da Licenciatura ocorrido em Niterói, xxxxxx Raquel preciso de ajuda nesses informes!!!na 15 
qual fará parte da Comissão para tratar da  questão de 10% de extensão transformar e exigências em 16 
relação à revisão de formação e o segundo informe foi sobre os novos convênios de estágio. 17 
Segundo informe dado pela Prof. Raquel Brum foi sobre o primeiro convênio com escola particular 18 
Pró- Uni. Finalizou informando sobre a retomada da discussão e revisão de formulários I, II, III e 19 
IV. Professor Carlos Abrãao informou sobre a inscrição do processo de monitoria. Professora 20 
Andrea informa que a Coordenações do Pibid e Residência Pedagógica decidiu realizar a Semana 21 
Acadêmica no dia 24 de outubro no período diurno: 9h. às 12 horas. Professora Palloma informa 22 
que retomou a Coordenação de Pesquisa e a ação prioritária será a cobertura da Semana Acadêmica. 23 
Claudio reforçou que seria interessante na próxima Semana Acadêmica houvesse chamada de 24 
trabalhos para apresentação dos discentes conforme as demais semanas de outros cursos. Professor 25 
George informou que a entrega dos trabalhos que serão apresentados na Semana Acadêmica deve 26 
ocorrer entre os dias 20 e 25 de outubro. Professora Andrea informa que a Residência Pedagógica 27 
ganhou o valor de 2(dois) mil reais para ser dividido entre os 2 (dois|) cursos: Geografia e Ciências 28 
Sociais. Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de colegiado de 29 
junho de 2019. Contando com a leitura prévia por parte dos professores presentes, foi aprovada por 30 
unanimidade pela Plenária. Passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente a Apresentação do 31 
trabalho desenvolvido pela Comissão de Avaliação Interna sobre egressos e trabalhos de 32 
conclusão de curso do COC Local. Professor Claudio iniciou o ponto apresentando a proposta: 33 
trabalho da Comissão de Avaliação Local faça parte ou seja incorporada ao NDE. Foi feito 34 
encaminhamento da plenária para ser debatido posteriormente em razão das licenças dos docentes. 35 
Por fim Claudio apresentou a pesquisa sobre a produção de tcc’s do Departamento desde o ano de 36 
2013 até 2018. Foram apresentados o total de TCC’S por modalidade: Licenciatura e Bacharelado 37 
por sexo: masculino e feminino e tambm foi apresentado o número de permanência de vínculo do 38 



Bacharelado para Licenciatura e vice versa, assim como os que integralizaram ou não a segunda 39 
modalidade. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de 40 
Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezoito de setembro de dois mil e 41 
dezenove. 42 


