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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, 
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aos vinte e um dias do mês de março de dois mil 

e dezoito, às quatorze horas e trinta minutos.  

 

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

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

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

professores: Paulo Rodrigues Gajanigo, Márcio Malta, Gisele Almeida, Andréa Lúcia da Silva de 4 

Paiva, Simone da Conceição Silva, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Raquel Brum, Carlos Abraão 5 

Moura Valpassos, Rodrigo de Araújo Monteiro, Graciela Aparecida Profeta (Ciências Econômicas), 6 

a discente Isabel Clara Ferreira Moreira da Silva e o funcionário Rodrigo Gicovate. A reunião teve 7 

início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. O Professor Cláudio inaugurou o 8 

ponto informando a todos sobre o caso da disciplina de Teoria Política de Karl Marx, ministrada no 9 

segundo semestre de 2017 pelo professor Cléber Andrade. Devido à não conclusão das atividades 10 

inerentes à disciplina por parte do professor, o departamento de curso decidiu em reunião que a 11 

totalidade dos discentes deveriam receber nota 10. Foi pedido aos alunos que enviassem um 12 

trabalho comprovando que cursaram a disciplina. As disciplinas que o Professor Cléber iria 13 

ministrar no primeiro semestre de 2018 irão ser ministradas por outros professores. O Professor 14 

Cláudio continua com os informes relatando que o professor José Henrique Organista está de 15 

licença até o dia 24 de abril.  Sendo assim, as disciplinas ofertadas pelo professor foram canceladas 16 

e os dois alunos que estavam inscritos receberam autorização para se inscrever em disciplinas 17 

optativas. O Professor Cláudio seguiu informando que as inscrições em disciplinas se encerraram no 18 

dia 07/03 para alunos regulares e que a colação de grau da turma que concluiu o curso no segundo 19 

semestre de 2017 será no dia 04/04/2018, às 18 horas no auditório do ESR. O Professor Cláudio 20 

repassou a orientação do CPA, que reivindicou via e-mail endereçado às coordenações de curso que 21 

houvesse um estimulo maior direcionando seus discentes a participarem mais ativamente da 22 

avaliação institucional disponível no iduff até o dia 30/04/2018. Por fim, o professor Claudio 23 

reforçou a necessidade de marcação de uma reunião entre as Coordenações, a Chefia e o Centro 24 

Acadêmico de Ciências Sociais ainda esse semestre visando a apresentação e de informações, 25 

propostas e demandas referentes ao curso. A Professora Simone informou que o prazo para a 26 

entrega dos TCCs já se extinguiu até a data da presente reunião e que os alunos foram 27 

constantemente comunicados sobre as datas desde dezembro de 2017. Segundo a Professora, os 28 

alunos Clóvis Peixoto, Maressa Souza, Tereza Monteiro, Cléber Ribeiro, Márcia Jordana, Márcio 29 

Domingos, Jaira Calil, Esther Alferino e Alexandre Red entregaram o documento dentro do prazo; 30 

as alunas Carmen Setta e Caroline Conceição entregaram o documento fora do prazo, e Anderson 31 

Caetano não entregou o trabalho. A professora Simone, na qualidade de membro da Comissão 32 

Biblioteca, informou que a solicitação feita à EDUFF no segundo semestre de 2017 foi atendida e, 33 

com isso, o acervo do curso contará com os títulos de Ciências Sociais disponíveis publicados por 34 

essa editora. A docente ainda informou que os 16 títulos indisponíveis, dos 100 solicitados, foram 35 

devidamente substituídos, conforme sugestão dada pelo diretor da EDUFF, Aníbal Bragança. A 36 



Professora ainda pediu aos Professores uma melhor divulgação aos alunos sobre as bolsas que 37 

recebem para distribuição. A Professora Simone seguiu informando que a aluna Renata Caludino foi 38 

aprovada no mestrado da Universidade Rural do Rio de Janeiro. A Professora Andréa Paiva 39 

informou que as justificativas de alunos que não puderam realizar a prova ENADE foram feitas 40 

dentro do prazo pelas coordenações e que os professores Carlos Eugênio e Cláudio (da Geografia) 41 

estarão a frente da solicitação de bolsas para o edital PIBID, que está suspenso até agosto. Sobre a 42 

sua licença capacitação, a Professora Andréa informou que irá pedir suspensão, caso seja aprovado 43 

o edital de residência pedagógica. O Professor Cláudio lembrou que a reformulação do colegiado de 44 

curso será feita na reunião departamental de abril. A Professora Raquel anunciou a todos que a 45 

página do Facebook do curso será usada apenas para aviso, suspendendo assim os diálogos sobre 46 

assuntos gerais do curso entre alunos e a coordenação. Passou-se para o segundo ponto de pauta, 47 

referente à Aprovação das atas de colegiado de novembro e dezembro de 2017. Contando com a 48 

leitura prévia das duas atas por parte dos professores presentes e não havendo nenhuma retificação a 49 

ser feita, as atas foram aprovadas por unanimidade pelo colegiado. Passou-se para o terceiro ponto 50 

de pauta, referente à Seleção de monitoria. O Professor Cláudio realizou uma apresentação geral 51 

das disciplinas que constam como projetos permanentes e não permanentes para bolsa de monitoria. 52 

Após a apresentação e discussão acerca de quais disciplinas devem ser contempladas com a bolsa 53 

de monitoria, ficou definido que as disciplinas de Teoria Antropológica I e II, Teoria Sociológica I, 54 

Teoria Política II e III, Oficina de Texto I, Metodologia da Pesquisa, Metodologia da Pesquisa II e 55 

Pesquisa e Prática de Ensino I serão alocadas nas 9 vagas de bolsas para monitoria e, caso surja 56 

alguma nova vaga, a disciplina de Teoria Sociológica II será adicionada à relação de disciplinas 57 

contempladas. Passou-se para o quarto ponto de pauta, referente à Aula inaugural. O Professor 58 

Cláudio iniciou o ponto de pauta com uma proposta enviada pelo Professor José Colaço, que 59 

sugeriu que a aula inaugural do curso seja ministrada no dia 10/04 pela Professora Simone Guedes, 60 

professora da Pós-Graduação em Antropologia da UFF - Niterói. Após uma breve conversa entre os 61 

membros presentes na reunião acerca do evento, o colegiado aprovou por unanimidade a proposta 62 

do professor José Colaço. Ainda sobre a aula inaugural, o colegiado sugeriu que cada professor 63 

suspenda suas atividades de aula para melhor aproveitamento do evento por parte de todos. Passou-64 

se para o quinto ponto de pauta, referente à Semana de Ciências Sociais. O Professor Rodrigo 65 

iniciou o ponto de pauta lembrando a todos que entre os dias 07 e 10/05 ocorrerá a Jornada de 66 

Ensino e Pesquisa em Ciências Sociais, aprovada pelo edital PAEP/CAPES, e tendo como escopo 67 

principal que a mesma, uma vez tendo obtido os  recursos necessários a sua realização, fosse 68 

posteriormente apresentada ao Colegiado do curso como proposta de ser a Semana de Ciências 69 

Sociais de 2018.  Segue o detalhamento da programação apresentada à Plenária para fins de 70 

avaliação: 07 de maio: Conferência de abertura “O conceito de raça e a produção das Ciências 71 

Sociais no Brasil”. Por: Professor José Carlos dos Anjos (UFRGS). 08 de maio 09h30 – 12h: 72 

minicurso 1 – a definir (Professora/professor convidado); 14h - 16h: Painel 1*, Painel 2, Painel 3; 73 

18h: Mesa Desigualdades e exclusões. Jovens, trabalho e as Cidades - Palestrantes: Heitor Frugoli 74 

(USP), Guillermo Sanabria (UFV), Rodrigo Rosistolato (UFRJ) e Beatriz Mateus Pereira 75 

(Sociedade Universitária Redentor), Mediador: Rodrigo Monteiro. 09 de maio 9h30 – 12h: 76 

Minicurso 2 – A SER DEFINIDO (Professora/professor convidado); 14h-16h: Painel 4, Painel 5; 77 

18h: Mesa O rural em debate: sujeitos e subjetividades em contexto pós-colonial - Susana Abrantes 78 

(UNILAB), John Comeford (MN/UFRJ), Moderação: Simone Silva (UFF/Campos); 21h: 79 

Lançamento e divulgação da produção do corpo docente participante do evento (livros, coletâneas,  80 

etc.) 10 de maio 9h30-12h: Minicurso 3 – A SER DEFINIDO (Professor/professora convidada); 81 

16h: Mesa Produção cultural - Palestrantes: Emílio Domingos (UFF - PPCULT/ Cineasta), Ana 82 

Paula Ribeiro (Cinema, cidade e educação e produção cinematográfica no RJ. UERJ); 18h30: 83 

Exibição do filme “Deixa na régua” (Brasil, 2017, Dir. Emílio Domingos). *Os painéis serão 84 

compostos por um/uma professora da UFF e, se for o caso, mais um membro externo, e tem como 85 

foco os alunos e as alunas egressas de nosso curso e dos bolsistas.  O objetivo central desta 86 

atividade é criar um espaço de apresentação e interlocução para alunos e alunas egressas 87 

(graduados, graduandos, mestrandos e doutorandos da UFF a Campos e das instituições vizinhas). 88 



A coordenadora ou o coordenador do Painel terá como opção montar painel fechado, ou seja, com 89 

apresentações pré-selecionadas (até 5 trabalhos), ou painel aberto (até 5 trabalhos), através de uma 90 

chamada pública explicitando as regras de seleção e as datas. Tendo apresentado a programação, a 91 

professora Simone e o professor Rodrigo colocaram a proposta para votação da plenária. O 92 

colegiado aprovou a idéia por unanimidade e compôs uma comissão para tocar a organização do 93 

evento, composta por: Andréa Paiva, Carlos Abraão, Rodrigo Monteiro, Simone Silva e Isabel 94 

Clara (discente). Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, 95 

Cláudio Araújo Souza e Silva, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, vinte e um de março de dois 96 

mil e dezoito. 97 


