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Ata da reunião de Colegiado do Curso de 

Graduação em Ciências Sociais (Bacharelado e 

Licenciatura) do Instituto de Ciências da 

Sociedade e Desenvolvimento Regional, realizada 

por videoconferência na Plataforma Digital 

Google Meet, aos dezenove de agosto de dois mil 

e vinte, às quatorze  horas.  

 

Aos dezenove do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, realizada 

por videoconferência na plataforma digital Google Meet, reuniram-se os 

membros do Colegiado do curso de Ciências Sociais (Licenciatura e 

Bacharelado) (ESR/UFF Campos), sob a presidência da professora Raquel Brum. 

Estiveram presentes os professores: Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Carlos 

Abrãao de Moura Valpassos, Claudio Araujo de Souza e Silva, George Coutinho, 

Paulo Gajanigo , Glaucia Mouzinho , Ricardo Bruno, Rodrigo Monteiro, Simone 

Silva, Palloma Menezes, Jacqueline Deolindo, Maracajaro Mansor, o discente 

Emannuel Santana e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. A reunião 

teve início com o primeiro ponto de pauta: Informes. Professora Raquel 

informou sobre a reunião com todos os Coordenadores e Chefes de Departamento 

da UFF ocorrida na quinta (13/08) tendo com pauta as orientações e a minuta 

Cepex sobre o regulamento do semestre remoto emergencial e divulgação em 

breve de uma nova instrução de serviço com algumas modificações nos 

calendários administrativos e escolares dos semestres remotos de 2020. Professor 

Abraão falou sobre as vagas concedidas no processo seletivo de Monitoria, foram 

solicitadas 24 vagas, porém somente 8 foram concedidas. O professor Claudio 

complementou reforçando a necessidade de se priorizar as disciplinas de primeiro 

período ofertadas pelo COC e lembrou ainda que os 06 bolsistas selecionados no 

edital ANP podem se somar a esses 8 monitores. A divisão será pauta da próxima 

reunião Departamental. Outro informe foi em relação à carência de professores e 

a falta de previsão na contratação/nomeação dos docentes efetivos e substitutos, 

prejudicando o quadro de horários e a oferta integral de todas as disciplinas. 

Passou-se para o segundo ponto de pauta: Aprovação da ata do Colegiado do 

mês de junho de 2020. Contando com a leitura prévia por parte dos professores, 

em seguida foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Terceiro ponto: 

Definições sobre o semestre o período de conclusão das ACE. Professor 



Claudio e a professora Raquel ponderaram sobre os procedimentos e orientações 

a respeito das defesas de monografia dos concluintes 2020.1;tais como: quais 

ambientes virtuais poderiam ser utilizados; como garantir o caráter público das 

defesas; como fazer em relação a divulgação das defesas. Após breve debate de 

ideias e propostas, a plenária do Colegiado decidiu por unanimidade os seguintes 

encaminhamentos: 1) será elaborado um breve documento contendo as 

orientações e procedimentos visando auxiliar os(as) professores(as) nas defesas 

de TCC.2)os documentos necessários para a realização das defesas serão revistos 

para se adequarem ao novo cenário do semestre letivo remoto. Passou-se para o 

quarto e último ponto de pauta: Definições sobre o semestre remoto 

emergencial 2020.1 A Professora Raquel deu algumas orientações e informações 

repassadas na última reunião com a Pro-Reitora da UFF e Coordenadores e 

Chefes de Departamento: a elaboração dos planos de atividades que será feito 

pela Coordenação, priorizar a flexibilização e pensar em estratégias de atividades 

que não prejudique e também não impeça o aluno em cursar algumas disciplinas 

que são essencialmente presenciais, como as disciplinas de Estágio nas 

Licenciaturas. A plenária debateu ideias sobre possíveis adaptações na oferta de 

disciplinas visando auxiliar o Departamento na reformulação do quadro de 

horários diante da carência de docentes para o início do semestre letivo de 2020.1. 

Foi encaminhado e aprovado que, caso a UFF não efetive as nomeações às quais 

o Curso de Ciências Sociais tem direito, as disciplinas optativas poderiam deixar 

de ser ofertadas neste semestre a fim de garantir a oferta das disciplinas externas. 

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, 

Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezenove 

de agosto de dois mil e vinte. 

 

 

 


