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 Aos vinte do mês de junho de dois mil e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 201 do 1 

Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF Campos), sob a  2 

presidência do Professor Claudio Araújo de Souza e Silva. Estiveram presentes os seguintes 3 

professores: Márcio Malta, Simone Silva, Gisele Almeida, Andréa Lúcia da Silva de Paiva, Túlio 4 

Rossi, Carlos Abraão Moura Valpassos, Palloma Menezes, Graciela Aparecida Profeta (Ciências 5 

Econômicas) e a servidora técnica administrativa Virginia Mota. Justificaram ausência: Carlos 6 

Eugênio Soares de Lemos e Rodrigo de Araújo Monteiro. A reunião teve início com o seu primeiro 7 

ponto de pauta, referente aos Informes. O professor Márcio inaugurou o ponto informando a 8 

ausência da professora Raquel Brum em razão das férias da mesma e está representando a 9 

Coordenação de Licenciatura, deu continuidade relatando sobre a nova data da visita do MEC à 10 

Licenciatura entre os dias 01 a 4 de agosto. A Coordenação teve o entendimento de solicitar o 11 

adiamento, em virtude do período de férias durante a data mencionada. As tratativas estão sendo 12 

feitas e assim que houver deliberação a mesma será informada. O Professor Cláudio continua com 13 

os informes relatando sobre sua presença no 1º Seminário de Avaliação e Desenvolvimento 14 

Institucional ocorrido em Niterói, reforçou a importância em publicizar os resultados do trabalho da 15 

CAL e compartilhar com a CPA. Lembrou que foi feita reunião da Comissão de avaliação do curso 16 

com a pedagoga Michele, representante da CAL. Professora Gisele solicitou que na próxima 17 

reunião sejam divulgados os resultados da Comissão de Avaliação do Curso. O professor Claudio 18 

confirmou que este será um dos pontos de pauta da próxima reunião de colegiado. Informou ainda 19 

que a coordenação e a chefia se reuniram com a coordenadora de pesquisa Prof.ªJussara e foi 20 

sugerida a  criação de um evento de divulgação de pesquisas dos  cursos envolvendo docentes e 21 

discentes. Professora Simone complementou dizendo que a atual coordenadora de pesquisa do COC 22 

sugeriu a criação de um boletim on line para a divulgação das pesquisas. Relatou sobre a reunião no 23 

dia 11 de junho de 2018 com alunos inscritos em mono 1 e mono 2(similares da Licenciatura) sobre 24 

a entrega final do TCC e suas instruções normativas, e arquivou junto a Secretaria do Curso a lista 25 

de presença. Deu continuidade com outro informe sobre a doação feita por Emilio Domingues, no 26 

contexto da IX Semana de Ciências Sociais, do DVD do filme A Batalha do Passsinho, que se 27 

encontra catalogado, com termo de doação da biblioteca e disponível na Biblioteca do Instituto e 28 

por fim justificou sua ausência na última reunião. Professora Graciela comunicou sua eleição e da 29 

sua vice, como membros (titular e suplentes) para composição das Reuniões de Colegiado de 30 

Unidade/ ESR. Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de 31 

colegiado de maio de 2018. Contando com a leitura prévia por parte dos professores presentes e 32 

não havendo nenhuma retificação a ser feita, a ata foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. 33 

Passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente aos Requerimentos. Foram trazidos para 34 

apreciação da plenária os requerimentos de trancamento especial dos alunos Roselene Dias 35 

(217068110) e Diego Gomes de Mattos Coelho (117068053) e de cancelamento de matrícula  de 36 



Júlya Beatriz Carrarini dos Santos Lopes (118068053). Foi aprovada a solicitação da aluna 37 

Roselene Dias. O requerimento do aluno Diego foi solicitado maiores esclarecimentos e após a 38 

apreciação se for o caso, a aprovação será feita ad referendum pela Coordenação de Curso. Em 39 

relação ao requerimento da aluna Julya plenária teve dúvidas sobre o pedido: trancamento ou 40 

cancelamento de matrícula, e serão solicitadas maiores esclarecimentos. Foi aprovado pedido de 41 

Reingresso (23069.005220/2018-78) da aluna Lidiane Silva Torres. Passou-se para o quarto ponto 42 

de pauta, referente ao Estágio não obrigatório. Professor Claudio iniciou o ponto fazendo um 43 

breve resumo sobre o que foi discutido a respeito do estágio não obrigatório interno na reunião de 44 

maio e encaminhou que fosse deliberado a respeito da construção do perfil desse estágio. Algumas 45 

sugestões foram dadas: estágio para atuar no site do Curso. A professora Gisele sugeriu que fosse 46 

pensado um perfil para os laboratórios de pesquisa. A professora Simone propôs trabalhar junto a 47 

Comissão de Avaliação do Curso alocado na Coordenação.  Para finalizar, prof. Claudio ressalta que 48 

o edital do estágio interno será lançado a partir de 15 de outubro conforme calendário 49 

administrativo. Foi aprovado que até o dia 15 de setembro seja definido o perfil. Por fim o quinto 50 

ponto da pauta Definição de datas para defesas de TCCs, entrega de CDs e colação de grau. 51 

Foram sugeridas pelo Prof. Cláudio as seguintes datas e aprovadas pela plenária: para defesa de 52 

TCC, bancas até 17 de julho em razão do lançamento de notas até 20 de julho e em casos 53 

excepcionais dias 18 e 19 de julho; para entrega de CDs na Secretaria do Curso entre os dias 20,21 e 54 

22 de agosto e o dia 28 de agosto como indicativo para a colação. Nada mais havendo a tratar, 55 

encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. 56 

Campos dos Goytacazes, vinte de junho de dois mil e dezoito. 57 

 58 


