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dezenove, às quatorze horas.  

 

Aos dezessete do mês de abril 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 

George Gomes Coutinho, Hernan Armando Mamani, Túlio Rossi, Rodrigo de Araújo Monteiro, 5 

Carlos Eugênio Soares de Lemos, a servidora técnica administrativa Virginia Mota e o representante 6 

discente João Moura Ferreira. Justificaram ausência os docentes: Márcio Malta e Palloma Valle 7 

Menezes. A reunião teve início com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. O 8 

professor Claudio inaugurou o ponto apresentando o planejamento para o trabalho da 9 

aluna/estagiária Luiza, aprovada no Edital de Seleção para Estágio Interno Não Obrigatório. O 10 

segundo informe dado pelo Professor Claudio fez referência ao trabalho da Comissão de Avaliação 11 

Local (CAL) com a Comissão de Avaliação do Curso. Terceiro informe foi sobre a retificação da ata 12 

de TCC, acrescentando o gênero feminino, haja vista que só contemplava o gênero masculino. Por 13 

fim, informou sobre a abertura das inscrições do XI CONFICT, que ocorrerá entre os dias 24 a 28 14 

de junho, sob o tema “ A Ciência e os caminhos do desenvolvimento”, as inscrições vão do dia 10 a 15 

30/04/2019. A Professora Andrea Paiva informou sobre o banco de reserva da Residência 16 

Pedagógica. Passou-se para o segundo ponto de pauta, referente à Aprovação da ata de colegiado 17 

de março de 2019. Contando com a leitura prévia por parte dos professores presentes, havendo 18 

apenas uma retificação da Profª Andrea Paiva onde se lê Prática de Pesquisa, o correto é Pesquisa e 19 

Prática de Ensino, em seguida foi aprovada por unanimidade pela Plenária. Passou-se para o 20 

terceiro ponto de pauta, referente a Regulamentos de TCC (Bacharelado e Licenciatura): 21 

primeira pendência foi em relação à monografia clássica, após discussão, foi decidido pela plenária 22 

a supressão da palavra “clássica” no art. 4º, § 1º do Regulamento. Segunda pendência foi em relação 23 

à modalidade “artigo”, foi decidido pela plenária que assim como todos os demais gêneros 24 

discursivos, o material do artigo deve ser original, com número mínimo de 20 páginas e máximo de 25 

30 páginas. O Grupo de Trabalho do TCC ficou de analisar o modelo básico da CAPES para definir 26 

melhor os demais parâmetros desse gênero discursivo. Por fim, foi definido que as versões finais 27 

dos Regulamentos serão apresentadas ao corpo docente do COC para aprovação em Plenária e após 28 

o Regulamento será amplamente divulgado e publicizado e com data prevista para vigência a partir 29 

de 2019.2. Passou-se para o quarto ponto da pauta, a Semana Acadêmica de Ciências Sociais: 30 

Professor Claudio iniciou o ponto com a proposta da realização em setembro ou outubro do corrente 31 

ano e com algumas propostas de atividades: a) Mesa com alunos egressos; b) Mesa com projetos de 32 

pesquisa dos alunos; c)  Mesa  com os coletivos formados por estudantes da UFF; d) Mesas 33 

formadas por dois ou três professores com pesquisas afins; e) Mesa com tema: Ciências Sociais e 34 

mercado de trabalho. F) Pré evento com lançamento de livros dos professores do COC (ou mesa 35 

com apresentação dos autores). Professor Hernan sugeriu e a plenária aprovou como terma geral do 36 



evento: “Os 10 Anos do Curso de Ciências Sociais”. Professor Eugênio sugeriu que fosse feito 37 

convite para instituições externas. Por foi formada a comissão da Semana da Semana de Ciências 38 

Sociais, cuja proposta foi incluir um professor de cada área: Claudio (Política), Raquel (Ensino), 39 

Túlio (Metodologia), além do aluno João Moura Ferreira (representação discente). Ficaram faltando 40 

um professor da área de Sociologia e um da área de Antropologia. Foi decidido que seria 41 

encaminhado e-mail aos professores do COC a fim de fechar os (as) componentes da Comissão. 42 

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Virginia de Souza Mota 43 

Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezessete de abril de dois mil e dezenove. 44 

 45 

 46 


