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Aos três dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos, na sala 1 

201 do Bloco F, reuniram-se os Colegiados do Curso de Graduação em Ciências Sociais 2 

(Licenciatura e Bacharelado) (ESR/UFF Campos), sob a presidência da Professora Andréa Lúcia 3 

da Silva de Paiva. Estiveram presentes os seguintes professores: Maria Gabriela Scotto, Érica 4 

Tavares da Silva Rocha, Cláudio Araújo de Souza e Silva, Paulo Rodrigues Gajanigo, Gisele 5 

Maria Ribeiro de Almeida, Márcio José Melo Malta e Rita de Cássia Souza Paz; a discente 6 

Bárbara Domingos e eu, Rodrigo Gicovate. Os professores José Colaço Dias Neto e Glaucia 7 

Maria Pontes Mouzinho justificaram ausência da reunião e a Professora Geovana Tabachi 8 

encontrava-se de licença para realização de doutorado no dia da reunião. A reunião foi iniciada 9 

às 14 horas e 30 minutos com a abertura do primeiro ponto de pauta, referente à Leitura e 10 

aprovação da ata de Colegiado do dia 06/07/2016. A professora Érica leu a ata e o colegiado 11 

sugeriu a alteração da linha 67, de modo a alterar a frase escrita adicionando os cursos de 12 

economia e psicologia. Após a alteração proposta, o colegiado aprovou o documento por 13 

unanimidade. Passou-se ao segundo ponto de pauta, referente às defesas de monografias 2016.1 14 

(prazos, atas, etc.). A Professora Andréa informou que alguns orientadores solicitaram a 15 

prorrogação dos prazos para apresentação dos TCCs e que a resposta da Coordenação foi 16 

positiva (principalmente nos casos justificados por imprevistos médicos). Nesses casos, a 17 

Coordenação autorizou a apresentação dos trabalhos até o dia 02/09/2016. A Professora 18 

perguntou aos membros do colegiado se há a possibilidade de todas as defesas do primeiro 19 

semestre de 2016 serem prorrogadas até o dia 02/09, visto que o DAE autorizou previamente o 20 

procedimento. Após breve debate, o colegiado concordou com a prorrogação do prazo sob a 21 

justificativa de que o período de greve acabou atrasando todas as atividades do semestre letivo. 22 

No entanto, a maioria dos professores presentes achou importante ressaltar que é necessário que 23 

este tipo de prática não vire rotina no futuro e que os prazos devem ser rigorosamente 24 

respeitados nos períodos normais. A professora Gabriela ainda propôs que em outro momento o 25 

colegiado venha a tratar da reprovação ou não do aluno que não defendeu o TCC dentro do 26 

prazo. Todos concordaram. Passou-se ao terceiro ponto de pauta, referente ao calendário de 27 

reuniões. A professora Érica lembra a todos que a visita do MEC para avaliação do curso de 28 

Ciências Sociais (bacharelado) está agendada para setembro. Com a finalidade de planejar as 29 

futuras reuniões de Colegiado e NDE, tendo em vista também a possibilidade da presença de 30 

professores que estão lecionando às quartas à tarde, a Professora Andréa propôs o seguinte 31 

calendário: reunião de NDE ampliada – dia 06/09, às 13 horas; Reunião de Colegiado – dia 32 



05/10, às 9:30; Reunião de Colegiado – dia 09/11, às 13:00 e Reunião de Colegiado – dia 07/12, 33 

pela parte da manhã. Na ausência de discordâncias, o colegiado aprovou o calendário por 34 

unanimidade. Passou-se ao quarto ponto, Ajuste curricular : a professora Andréa informou que 35 

as coordenações de curso vêm buscando solucionar algumas questões referentes à 36 

implementação do ajuste de 2016-2, mas que trazia três pontos para serem comunicados e 37 

discutidos na reunião: o primeiro foi sobre a questão sinalizada pela professora Gisele acerca dos 38 

alunos do bacharelado cursarem a disciplina Prática de Pesquisa em Ciências Sociais I, de forma 39 

ainda imatura para a realização de pesquisa, no segundo período. As professoras Gabriela e 40 

Simone explicaram que a disciplina foi pensada com o intuito de sustentar a necessidade do 41 

aluno do bacharelado ter conhecimento sobre os autores e suas pesquisas produzidas na área e 42 

não de forma a ter que produzirem um trabalho de pesquisa. Após esclarecimento desse ponto, a 43 

professora Andréa apontou a questão da disciplina de Psicologia Social, ministrada apenas para o 44 

Bacharelado, que, até o momento, não havia alunos inscritos. Como terceiro ponto sobre o ajuste 45 

a professora Andréa informou que, em contrapartida a disciplina Psicologia da Educação, 46 

ministrada apenas para a Licenciatura, trazia 11 alunos excedentes on line e 8 inscritos 47 

presencialmente. Após conversa a respeito foi decidido que, caso não houvesse alunos inscritos 48 

na disciplina de Psicologia Social, seria ofertado uma segunda Psicologia da Educação, uma vez 49 

que o professor informou dispor de conhecimentos sobre o conteúdo dessa disciplina, 50 

resolvendo, assim, o quantitativo de alunos excedentes na Licenciatura bem como o atraso destes 51 

em cursar a disciplina que consta com apenas 20 vagas para os três cursos de Formação Docente 52 

da UFF/Campos a cada semestre.  Passou-se ao quinto ponto, referente à Recepção de calouros 53 

e Semana de Ciências Sociais. Sobre a semana de Ciências Sociais, os membros do colegiado 54 

procuraram coletivamente conjecturar as possíveis datas para o evento. Após uma análise ampla 55 

das datas do período letivo e suas pausas para feriados e eventos institucionais como a Agenda 56 

Acadêmica a ocorrer em outubro, ficou decidido que a Semana de Ciências Sociais deve ser 57 

realizada após o feriado do dia 15 de novembro, sem data precisa ainda definida. Sobre a 58 

recepção dos calouros, a Professora Gabriela propôs que fosse criada uma comissão contendo 59 

representantes discentes e docentes para a organização do evento. Os Professores Claudio, 60 

Andréa e Gisele e a discente Bárbara se prontificaram a compor a comissão. Todos concordaram. 61 

A Comissão da Semana de Ciências Sociais também foi composta pelos mesmos professores 62 

com a inclusão do professor Paulo mediante as sugestões do mesmo sobre professores da UENF. 63 

A reunião seguiu para o sexto ponto referente aos requerimentos de alunos. Foi apresentado o 64 

pedido de permanência de  vínculo de duas alunas, Letícia Nogueira de Almeida e Luisy Soares 65 

Metchiades, que concluíram o curso de Serviço Social, da UFF/Campos para o curso de Ciências 66 

Sociais - Licenciatura. Requerimento aprovado pelo Colegiado. Passou-se aos informes. O 67 

Professor Cláudio informou que a semana de monitoria da UFF ocorrerá entre os dias 17 e 21 de 68 

outubro de 2016 e que as inscrições dos alunos orientandos a serem efetivadas pelos professores 69 

devem ser feitas entre os dias 01 e 09 de setembro de 2016. A Professora Andréa informou que o 70 

ajuste curricular do curso estava passando pela Câmara de Ensino da UFF no dia da presente 71 

reunião e que a próxima instância será o CEPEX. Informou também que as disciplinas do ajuste 72 

já foram criadas e que na próxima reunião de Colegiado de Curso de Ciências Sociais os 73 

membros devem iniciar as discussões relativas ao aumento de carga horária do curso de 74 

Licenciatura. Eu informei que até a presente data o curso de Ciências Sociais havia recebido 48 75 

alunos ingressantes pela edição de 2016.2 do SISU, sendo que 27 alunos ingressaram no 76 

bacharelado e 21 alunos ingressaram na licenciatura. A Professora Érica informou que a visita do 77 

MEC para avaliação do curso de bacharelado em Ciências Sociais está marcada para acontecer 78 

entre os dias 11 e 14 de setembro de 2016 e que enviou e-mail aos professores do curso 79 

solicitando as informações necessárias. No momento em que a reunião encaminha para sua 80 

finalização a aluna Bárbara, representante do Centro Acadêmico de Ciências Sociais, solicitou a 81 

inclusão de um ponto de pauta nesta reunião com o intuído de debater sobre o ocorrido na aula 82 

de Política II. A aluna informou que o Professor Cleber Andrade, que ministra a disciplina  83 



Teoria Política II vem apresentando comportamento de cunho racista e homofóbico em suas 84 

aulas e que o fato já foi relatado à Coordenação de Curso para averiguação. A aluna ainda 85 

informou que em decorrência do relato, o Professor vem apresentando atitudes classificadas 86 

como “retaliadoras” para com os alunos reclamantes. Neste sentido, a discente pede, em nome 87 

dos alunos da disciplina, que as avaliações desta sejam revisadas por uma banca específica, 88 

alegando injustiça nas notas finais dos discentes. A Professora Érica disse que o caso será 89 

avaliado e o Professor Cláudio expôs a necessidade de criação de canais institucionais mais 90 

claros para tratar desses tipos de problemas. A Professora Érica leu a carta assinada por um 91 

grupo de alunos da disciplina que se sentiram prejudicados. Professora Gabriela relatou que na 92 

época que as denuncias chegaram à coordenação de curso foi enviado um e-mail (com cópia para 93 

a chefia de departamento) ao Professor de Teoria Política II registrando o ocorrido. Após longo 94 

debate foi decidido que se encaminhasse ao Departamento de Ciências Sociais (COC) um pedido 95 

de reunião feito pela Coordenação do curso com o representante discente e docente do colegiado 96 

e com a presença do Professor de Teoria Política II com a finalidade de tentar esclarecer os fatos. 97 

A professora Gabriela solicitou participação nessa conversa como membro representante do 98 

colegiado. Em relação ao pedido de revisão de prova, o Colegiado solicitou que a representante 99 

do Centro Acadêmico informe aos alunos que cada um deles deve fazer um requerimento no 100 

departamento de curso para pedir revisão de nota. A aluna Bárbara se comprometeu a repassar a 101 

informação aos discentes. Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para 102 

constar, eu, Rodrigo Gicovate Paes, assino juntamente com a Presidente. Campos dos 103 

Goytacazes, três de agosto de dois mil e dezesseis. 104 


