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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 dezenove do mês de setembro de dois mil e 
dezoito, às nove horas e trinta minutos.  
 

Aos dezenove do mês de setembro de dois mil e dezoito, às nove horas e trinta minutos, na sala 201 1 
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: Rodrigo de Araújo Monteiro, Raquel Brum, Márcio Malta, Andréa Lúcia da Silva de 4 
Paiva, Carlos Abraão Moura Valpassos, George Coutinho, Paulo Gajanigo, Palloma Menezes, 5 
Graciela Aparecida Profeta (Ciências Econômicas) e a servidora técnica administrativa Virginia 6 
Mota. Justificaram ausência: Simone Silva, Hernan Mamani e Jussara Freire. A reunião teve início 7 
com o seu primeiro ponto de pauta, referente aos Informes. A professora Raquel inaugurou o ponto 8 
informando sobre reunião com todos coordenadores, com o tema: transformação de 10% da carga 9 
horária dos cursos em atividades de extensão para ser implementado até 2024.1.  Algumas propostas 10 
e recomendações foram dadas: criação de disciplinas extensionistas, ou pegar disciplinas que já 11 
existem e transformar parte delas atividades extensionistas. Porém existem vários complicadores 12 
para criação de disciplinas: necessidade de mais professores e retirar carga horária de disciplinas 13 
que já existem, por exemplo. Toda carga horária de extensão deve estar associada a projetos de 14 
extensão cadastrados no SIGPROJ. Outra alternativa:criar eventos de  extensão,última proposta 15 
seria utilizar atividades complementares para extensão,mas somente 50%,ou seja, 100 horas. Por 16 
fim serão marcadas novas reuniões e o assunto deverá ser pauta de reunião de departamento em 17 
razão do prazo estipulado. Andrea sugeriu esse ponto para pauta da próxima reunião de NDE. O 18 
Professor Cláudio avisou sobre a colação de grau dos formandos 2018.1 que será realizada na data 19 
de hoje, às 18 horas no auditório do ESR. Justificou a prorrogação da data inicial em função da 20 
demora da PROGRAD no envio da documentação necessária. Ao todo serão 10 formandos da 21 
licenciatura e nenhum do bacharelado. Informou também sobre a eleição do Centro Acadêmico e 22 
conseqüentemente a presença da representação discente nas próximas reuniões do Colegiado de 23 
Curso. Por fim relatou sobre a reunião entre as Coordenações e o Departamento que decidiu que os 24 
docentes apresentem seus projetos de pesquisa da disciplina PP2 com antecedência, até a data da 25 
reunião departamental que define o quadro de horários e as disciplinas para o semestre seguinte, 26 
pois desta forma, os discentes poderão se inscrever nos projetos de pesquisa da disciplina PP2 27 
durante o período das inscrições presencias, evitando assim o atraso no início dos cursos. Nesta 28 
mesma reunião foi decidido também que as inscrições nas disciplinas Monografia 1, Monografia  2, 29 
Prática de Pesquisa em Ciências Sociais e Educação e Monografia sobre Docência em Ciências 30 
Sociais não mais seriam feitas online, somente presencial, mediante entrega das cartas de aceite 31 
dentro do período de ajustes. O professor George informa sobre a semana de desenvolvimento 32 
acadêmico que acontecerá nos dias 19 e 20 de setembro. A professora Andrea explicou a parceria da 33 
UFF com o Colégio Estadual José do Patrocínio, a existência de um grupo de trabalho dentre 34 
outros, com o vice diretor Crisostomo e a intenção do referido colégio se tornar futuramente uma 35 
escola de aplicação, além da proposta de cada departamento elaborar propostas para utilização do 36 



espaço do colégio e em contra partida a UFF ministrar cursos e palestras já em 2018.2 e por fim 37 
informou a presença do professor Crisostomo na próxima reunião de departamento para dar 38 
continuidade a discussão do tema. A professora Palloma se dispõe a participar desta parceria 39 
ministrando curso de extensão no Colégio José do Patrocínio. Passou-se para o segundo ponto de 40 
pauta, referente à Aprovação da ata de NDE e ata de colegiado junho de 2018. Contando com a 41 
leitura prévia por parte dos professores presentes e não havendo nenhuma retificação a ser feita, a 42 
ata foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. Passou-se para o terceiro ponto de pauta, 43 
referente aos Regulamentos de TCC (Bacharelado e Licenciatura) O Professor Claudio iniciou o 44 
ponto fazendo um breve resumo através dos slides do data show onde foi possível acompanhar o 45 
que já havia sido discutido e aprovado em reuniões anteriores, assim como os pontos sobre quais 46 
ainda é necessário fazer encaminhamentos. Na reunião de 05/09/2017 foi decidido que a discussão 47 
sobre os regulamentos de TCC fossem iniciadas a partir da estrutura dos regimentos. Partindo dessa 48 
proposta, foi aprovado que os regulamentos seguiriam a seguinte estrututra: Capítulo I: Da 49 
conceituação, gêneros e objetivos. Capítulo II: Dos documentos que regulam o TCC. Capítulo III: 50 
Da coordenação do TCC. Capítulo IV: Orientação. Capítulo V: Das atribuições (Orientador, co-51 
orientador, discentes, coordenação do curso). Capítulo VI: Dos encaminhamentos e prazos. Capítulo 52 
VII: Da avaliação. Capítulo VIII: Da apresentação e publicização da produção. Na reunião de 53 
11/10/2017, colocaram-se em discussão questões referentes ao Capítulo I dessa nova estrutura dos 54 
regulamentos. Foi aprovado que o TCC será individual e obrigatório. Foi debatido e aprovado 55 
questões sobre os gêneros discursivos. No TCC do Bacharelado foi votado: 1-monografia clássica; 56 
2- programa de intervenção de política pública (diagnóstico social). 3-Produção audiovisual: 57 
charge, histórias em quadrinhos, cartoons, ensaio fotográfico. A respeito do item 2 ficou 58 
encaminhado obter mais informações podendo haver mudanças na nomenclatura. Esse ponto ainda 59 
está em aberto. No TCC da Licenciatura foi votado: 1-monografia clássica, 2-produção de material 60 
didático e paradidático; e 3- produção audiovisual: charge, histórias em quadrinho, cartoons, ensaio 61 
fotográfico. A produção de artigos e de projetos de mestrado não foram aceitas em nenhuma das 62 
duas modalidades do curso. O formato “plano de ensino” não foi aceito para Licenciatura. Foi 63 
aprovado que qualquer formato monográfico deve incluir produção textual. A respeito do item 3 64 
(Produção audiovisual: charge, histórias em quadrinhos, cartoons, ensaio fotográfico) serão criados 65 
critérios sobre o texto a ser apresentado pelos discentes que optarem por tal modalidade. Esse ponto 66 
ainda necessita de debate. A respeito do regulamento do TCC da licenciatura foi encaminhado 67 
alteração no parágrafo 3º do Capítulo I. Texto atual: “A área de Educação diz respeito à 68 
metodologia de ensino, à avaliação e produção de recursos didáticos, à análise da produção 69 
científico - acadêmica e à pesquisa acerca da política educacional no tocante ao ensino das Ciências 70 
Sociais, em todos os seus segmentos de ensino”Texto alterado  após debate: “A área de Educação 71 
diz respeito à metodologia de ensino, à avaliação e produção de recursos didáticos, à análise da 72 
produção científico - acadêmica e à pesquisa acerca da política educacional sobre as várias formas 73 
de educação”.Na reunião de 08/11/2017, o colegiado deu prosseguimento a discussão sobre o 74 
Capítulo I da nova estrutura regimental. Foi decidido que as formas de apresentação do TCC de 75 
Bacharelado e Licenciatura, em todas as suas modalidades, devem ser compostas por: Introdução, 76 
fundamentação teórica, metodologia, considerações finais e referência bibliográfica. Após a 77 
apresentação do resumo o professor Claudio informou que pontos referentes ao Capítulo II (Dos 78 
documentos que regulam o TCC) já estão sendo incorporados ao TCC. Em relação Capítulo III (Da 79 
coordenação do TCC) foi trazida para apreciação da plenária a criação da figura de um coordenador 80 
de TCC para atuar tanto no Bacharelado quanto na Licenciatura com o objetivo de organizar e 81 
operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento do TCC, tais como: acompanhar revisão 82 
da documentação, verificação de cds e demais atividades vinculadas ao Repositório Institucional 83 
digital da UFF, orientar os discentes na revisão do TCC após correções indicadas pela banca, 84 
informar aos alunos sobre possíveis orientadores para temas escolhidos para elaboração de TCC, 85 
dentre outras funções que ainda podem ser debatidas. O ponto foi aprovado através de votação, 86 
tendo o professor 87 
Carlos Abraão votado contrariamente. Por fim foi deliberada a criação de um Grupo de Trabalho 88 



formado pelos professores: Claudio Araujo, Rodrigo Monteiro, Márcio Malta e Andrea Paiva com o 89 
objetivo de elaborar uma proposta final sobre os regulamentos de TCC(Bacharelado e Licenciatura) 90 
com prazo para novembro e/ ou última reunião de Colegiado de 2018. Passou-se para o quarto 91 
ponto de pauta, referente a Alteração das atas de TCC(Bacharelado e Licenciatura). O professor 92 
Claudio informou sobre as mudanças que ocorrerão nas atas de TCC: retirada do nome da servidora 93 
técnica administrativa Marluce Alves de Abreu Bastos e inclusão da Coordenação do Curso de 94 
Ciências Sociais e da técnica administrativa Virginia de Souza Mota Viana, Segunda alteração: onde 95 
se lê: “como exigência para a obtenção do Grau de Cientista Social”, leia-se: “como exigência para 96 
obtenção do grau de (BACHARELADO OU LICENCIADO) em Ciências Sociais. ’’Após 97 
assinatura, arquivar no Departamento. Passou-se ao quinto ponto de pauta Estágio não obrigatório 98 
interno. O professor Claudio lembrou que na reunião de 20/06/2018 foi encaminhado que até 15 de 99 
setembro fosse definido o perfil do estagiário e campo de estágio para concorrer ao edital do 100 
Programa de Estágio interno da UFF de 2019. Foi aprovado por votação que o Campo de estágio ao 101 
qual o estagiário estará alocado será a Coordenação do Curso de Ciências Sociais e o plano de 102 
atividades do campo de estágio (necessário para concorrer ao edital) será elaborado tendo como 103 
foco a construção de um perfil de estagiário para trabalhar junto a Comissão de Avaliação do Curso. 104 
Foi aprovado também que a supervisão do estágio será feita pela professora Érica Tavares, 105 
Coordenadora de estágio não obrigatório. Para finalizar, o sexto ponto de pauta, referente ao 106 
Aproveitamento de horas do Pibid e da Residência Pedagógica. Professora Raquel iniciou o 107 
ponto dizendo que o aproveitamento de horas seria apenas em relação á Residência Pedagógica e 108 
referente ao Pibid seria discutido numa próxima reunião com a presença do professor Eugênio. Em 109 
seguida foi dita a proposta inicial: desconto de 100 horas do estágio. Estágio 3: desconto de 120 110 
horas, estágio 2: 50 horas e depois mais 50 horas (no Estágio 3) e no Estágio 1: desconto de 30 111 
horas e as demais horas o longo dos estágios 2 e 3, com isto não descontaria todas as horas numa 112 
única vez. Foi realizada a apreciação da plenária e aprovada por unanimidade a proposta 113 
apresentada, com a exceção para os alunos que fazem Residência Pedagógica cursarem os três 114 
Estágios na mesma escola. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, 115 
eu, Virginia de Souza Mota Viana, lavrei esta ata. Campos dos Goytacazes, dezenove de setembro 116 
de dois mil e dezoito. 117 
 118 


