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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 vinte do mês 

de março de dois mil e dezenove, às 

quatorze horas.  

 

Aos vinte do mês de março de dois mil e dezenove, às quatorze horas e trinta minutos, na 1 

sala 201 do Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESR/UFF 2 

Campos), sob a presidência do Professor Claudio Araujo de Souza e Silva. Estiveram 3 

presentes os seguintes professores: Raquel Brum, Márcio Malta, Andréa Paiva, Carlos 4 

Abraão Valpassos, Fabrício Maciel, George Coutinho, Palloma Menezes, Túlio Rossi, 5 

Jacqueline Deolindo e a servidora técnica administrativa Virginia Mota.  A reunião teve 6 

início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. O professor Claudio 7 

inaugurou o ponto informando sobre o Edital de Seleção para Estágio Interno Não 8 

Obrigatório, período de inscrição será de 18 a 21 de março no horário de 16 às 20 horas 9 

na secretaria da  coordenação do curso de Ciências Sociais com a servidora técnica 10 

Virgínia Mota. O processo de Seleção será realizado no dia 25 de março de 2019. O edital 11 

pode ser acessado através do portal de editais da UFF ( www.editais.uff.br ) ou através da 12 

página da Coordenação no facebook.  Outro informe dado pelo Professor Claudio foi 13 

referente ao email enviado com as datas da Reunião de Colegiado do semestre 2019/01: 14 

Março – 20/03 (Colegiado) / Abril – 17/04 (Colegiado/NDE) / Maio – 15/05 15 

(Colegiado/NDE) / Junho – 12/06 (Colegiado) / Julho – 10/07 (Colegiado) .  O professor 16 

Túlio Rossi indicou a possibilidade da data da última reunião de Colegiado (10/07) ser 17 

alterada em razão da SBS. A professora Raquel Brum deu dois informes. O primeiro foi 18 

sobre o Colegiado das Licenciaturas da UFF. Foi indicado no Colegiado que existe uma 19 

demanda de padronizar as atividades de estágio reconhecidas nos Cursos. O colegiado 20 

está elaborando uma lista, a ser divulgada entre as Graduações, com as atividades que 21 



devem ser consideradas como atividades de estágio. Além disso, foi apresentada a 22 

necessidade dos Cursos reconhecerem em suas cargas horárias as aulas teóricas e /ou 23 

esforços docentes das disciplinas de estágio. Os Cursos de Niterói, assim como a 24 

Licenciatura de Ciências Sociais de Campos já reconhecem a referida carga horária nos 25 

currículos implementados a partir de 2018 nos referidos cursos as disciplinas de Estágio 26 

terão carga horária de 160 horas, sendo 30 horas teóricas e 30 horas de prática do 27 

relacionamento entre a UFF e as escolas. Segundo informe: todos os calouros da 28 

Licenciatura já foram matriculados no currículo gerado pelo ajuste de 2018, com carga 29 

horária de 4.200 horas. O professor Claudio levantou a questão da Semana de Ciências 30 

Sociais e a Plenária encaminhou a pauta para a reunião de Departamento ou para a 31 

próxima reunião de colegiado. A professora Jacqueline compartilhou uma dúvida em 32 

relação à exigência da Direção da Faculdade de Medicina de Campos, quanto a 33 

submissão do projeto aprovado pelo CEP(Comitê de Ética e Pesquisa). A Plenária indicou 34 

os professores José Colaço e Simone Silva para dar maiores esclarecimentos e 35 

orientações. A professora Palloma finalizou informando sobre a retirada da placa da 36 

Vereadora Marielle Franco da tenda. Ressaltou que a colocação da placa foi feita com 37 

autorização do diretor Rosendo, porém, a retirada da placa não foi autorizada pelo diretor 38 

e nem pelos seguranças. Diante disso foram solicitadas as imagens das câmeras. A 39 

plenária decidiu pelo encaminhamento deste ponto para Reunião de Colegiado de 40 

Unidade. Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de 41 

colegiado de novembro de 2018. Contando com a leitura prévia por parte dos 42 

professores presentes, havendo apenas uma retificação da Profª Andrea Paiva onde se lê 43 

ajuste de 2015, o correto é 2016, a ata foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. 44 

Passou-se para o terceiro ponto de pauta, referente a Alocação de Vagas de Monitoria: 45 

O Professor Abrãao iniciou o ponto fazendo apontamentos no quadro, em seguida os 46 

professores presentes argumentaram e ficou decidido que: as primeiras 10 (dez) vagas 47 

repetiriam o que já havia sido distribuído no ano passado, incluindo as disciplinas 48 

permanentes: TPI,TPII,TAI,TAII,TSI,TSII,Sociologia da Educação, MET0, METII, Oficina 49 

de Texto I. Ficaram faltando alocar 4 (quatro) vagas. A Plenária deliberou o seguinte: 1 50 

vaga para Prática Educativa I, 1 vaga para Teoria Política III, em função das dificuldades 51 

da área neste ano, 1 vaga para Pesquisa e Prática de Ensino I (Estágio I) e a última vaga 52 

foi encaminhada para disciplina externa ou de Antropologia ou Sociologia, o critério 53 

decidido pela plenária para a alocação da vaga foi dar preferência a disciplina com maior 54 

quantidade de alunos inscritos. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos 55 

e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos 56 



Goytacazes, vinte de março de dois mil e dezenove. 57 

 58 


