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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 treze dias do mês de agosto de dois mil e

quatorze, às quatorze horas.

Às quatorze horas do dia treze de agosto de dois mil e quatorze, com início às quatorze horas, na
sala 201, Bloco F, reuniu-se o Colegiado do curso de Ciências Sociais (ESRlUFF Campos), sob a
presidência da Professora Maria Gabriela Scotto. Estiveram presentes os seguintes professores:
Jussara Freire, Rogério Lopes Azize, Geovana Tabachi, Glaucia Maria Pontes Mouzinho, Andréa
Lúcia da Silva de Paiva, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Rita de Cássia Souza Paz, Érica Tavares
da Silva Rocha e Márcio José Melo Malta; os discentes Felipe Barros Monteiro e Joel de Sá Rosa, e
eu, Rodrigo Gicovate, funcionário. O Prof. Flávio Sarandy justificou sua ausência e afastamento
definitivo do Colegiado devido a sua transferência para outra instituição. Passou-se aos informes. A
Profa. Gabriela informa sobre o ENADE, explica os detalhes sobre o processo de seleção de alunos.
Os alunos do Bacharelado foram cadastrados por ela e os da licenciatura, pelo Prof. Eugênio. O
Prof. Eugênio informa que é necessário que seja feita uma conferência cuidadosa para saber se
algum aluno não foi incluído, sendo necessário incluir informação exata sobre o ano de conclusão
de todos os alunos - tais procedimentos devem ser feitos pela coordenação de curso até o dia 29 de
agosto. O Prof. Rogério Azize informa que foi autorizado e já publicado no Boletim de Serviço o
afastamento integral do Professor Cleber Junior Silva de Andrade, para realizar o curso de Mestrado
em Filosofia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de 01 de agosto de 2014 a 10 de
março de 2016. O Prof. Eugênio informa que a Profa. de filosofia, Ana Cristina, voltou do seu
afastamento e já está dando aula no semestre vigente, pelo SFC. A Profa. Gabriela relatou sobre
uma pequena recepção que fez em conjunto com o funcionário Rodrigo na sala de aula dos alunos
ingressantes. Esta atividade teve como objetivo explicar a todos os aspectos básicos sobre o
funcionamento da coordenação e do departamento de curso. A Profa. Jussara Freire informa que
existe uma demanda vinda da Pós-Graduação em Políticas Sociais da UENF para que os alunos
realizem estágio conforme exigência da Capes e do CNPq, em disciplinas do ESR, incluindo
aquelas do curso de Ciências Sociais. Concordou-se com que estes alunos sejam incorporados como ~
professores estagiários para lecionarem aulas em até 25% da carga horária da disciplina, com o
acompanhamento do professor responsável pela disciplina. Concordou-se que serão priorizadas as
disciplinas que não contam com monitores. O Prof. Rogério Azize sugere que esta decisão seja
referendada em plenária departamental. Todos concordam. A Profa. Gabriela informa que em
reunião do Fórum de Dirigentes da Unidade a direção da unidade solicitou o envio de informações
sobre os "gargalos" e dificuldades em relação a falta de professores. Decidiu-se pela criação de uma \:t;
comissão para elaborar tal documento, composta pelos seguintes professores: Rogério Lopes Azize, ~
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Gabriela Scotto e Eugênio Soares. Após os informes, passou-se ao primeiro ponto, referente à
aprovação da ata de reunião de Colegiado do dia 25 de junho de 2014. Após a apreciação por parte
de todos, o Colegiado aprovou a referida ata. Passou-se ao segundo ponto, referente à orientação
dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC). A Profa. Andréa Paiva apresenta o cartaz de
divulgação de defesa de monografia. Após os membros apreciarem o documento, o Colegiado
aprovou com algumas sugestões de mudança. A Profa. Gabriela Scotto colocou em pauta a questão
das orientações externas, relatando a situação da Profa. Priscila. O Colegiado apreciou que deve se
manter o estipulado no regimento, sendo necessário que a orientação seja realizada por professor do
departamento e, no caso de professores externos, eles sejam co-orientadores. A Profa. Gabriela
levantou também a questão do limite de orientandos por professor, lembrando que o regimento
interno diz que o professor deve ter no máximo cinco orientações e que há situações de professores
que ultrapassaram esse limite. Todos concordam. O Colegiado decidiu que os professores que têm
mais de cinco orientandos encaminhem os alunos excedentes a outros professores O discente Joel
sugere que a Coordenação do Curso prepare um quadro informativo com todos os professores
orientadores, com suas linhas de pesquisa e os temas que poderiam orientar. A plenária acatou a
sugestão. Passou-se ao terceiro ponto, referente às atividades complementares. Após discussão
decidiu-se que a participação de alunos como ouvintes durante as defesas de trabalho de conclusão
de curso seja uma opção do aluno e não uma atividade obrigatória. Tal como fora decidido em
reunião anterior, caso o aluno assista terá uma declaração de duas horas, que poderá registrar como
Atividade Complementar. Será feito um modelo para comprovação dessa participação a ser
assinado pelo professor orientador-presidente da banca. Registra-se que a professora Andréa Paiva e
o professor Márcio Malta ficam responsáveis pela elaboração do modelo para comprovação e do
cartaz para divulgação pública das defesas de trabalho de conclusão de curso. Passou-se ao quarto
item de pauta, referente às eleições para as coordenações do bacharelado e da licenciatura.
Conforme o regimento, a coordenadora em exercício pela regra da decania fez o chamado a novas
eleições, respeitando o prazo dos sessenta dias. Foi proposto e aprovado que as eleições sejam por
chapas (uma para licenciatura e outra para bacharelado) compostas, cada uma delas, por candidatos
a coordenador e a vice-coordenador. Foram escolhidos os seguintes nomes para compor a comissão
eleitoral: os professores Gláucia Mouzinho, Paulo Gajanigo, Carlos Eugênio Lemos, como titulares,
e Simone Silva, como suplente. Em representação dos discentes: Felipe Barros (titular) e Joel Rosa
(suplente). A coordenação em exercício fiou de enviar os nomes para compor a comissão eleitoral
para aprovação pelo colegiado de unidade. Após aprovação e publicação no Boletim de Serviço a
comissão tem trinta dias para se manifestar e apresentar o calendário eleitoral. Passou-se ao ultimo
item de pauta, referente ao Edital Labograd. Foi aprovado o encaminhamento de solicitação de duas
licenças do software StatisticalPackage for Social Science (SPSS), assim como alguns itens de
material de consumo, como tonners, cartucho, papel comum, papel vergê, pendrives, etc. - a serem
definidos e orçados pela coordenação. Decidiu-se que as demandas com equipamento necessa'rio
para melhorar as condições de trabalho da coordenação (computador, cadeira especial para o
funcionário Rodrigo, scanner, impressora) fossem solicitados à administração do Instituto. Nada
mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Rodrigo Gicovate, lavrei esta
ATA, que assino juntamente com a Presidente. Campos dos Goytacazes, treze de agosto de dois mil
e quatorze.
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