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Aos treze dias do mês de janeiro de dois mil e dezesseis, às quatorze horas, na sala 201 do Bloco 1 

F, reuniram-se os Colegiados do curso de Ciências Sociais (Licenciatura e Bacharelado) 2 

(ESR/UFF Campos), sob a presidência da Professora Andréa Lúcia da Silva de Paiva. Estiveram 3 

presentes os seguintes professores: Maria Gabriela Scotto, Érica Tavares da Silva Rocha, Cláudio 4 

Araújo de Souza e Silva, Paulo Rodrigues Gajanigo, Gisele Maria Ribeiro de Almeida, Márcio 5 

José Melo Malta, Simone da Conceição Silva, Rita de Cássia Souza Paz, Gisele Estácio e o 6 

discente Luiz Guilherme Monteiro A. de Queiroz. Justificaram ausência os professores: Rodrigo 7 

de Araújo Monteiro, Carlos Eugênio Soares de Lemos, Geovana Tabachi, Jussara Freire, Socorro 8 

Lima  e o funcionário Rodrigo Gicovate. A reunião foi iniciada às 14 horas. A professora Andréa 9 

leu os pontos da pauta. Logo ao início da reunião a professora Simone Silva questionou o motivo 10 

da retirada do ponto Teoria Política IV (2015-2). Foi encaminhado que a explicação entraria 11 

então como informe. A professora Andréa propôs a inclusão de dois pontos ausentes: os próprios 12 

“Informes” e “Discente e concurso público” que foram aprovados pela plenária. Passou-se ao 13 

primeiro ponto referente à leitura e aprovação da Ata. A Professora Gabriela Scotto leu a Ata 14 

de 18 de novembro de 2015 e, não havendo necessidade de alteração, o Colegiado aprovou a 15 

referida ata. Passou-se ao segundo ponto, referente aos Informes: O primeiro ponto do informe 16 

versou sobre o pedido de esclarecimento da professora Simone Silva sobre a retirada do ponto 17 

Teoria Política IV (2015-2). A professora Andréa Paiva argumentou que o ponto foi incluído 18 

como forma de retorno da última reunião. Visando por maiores esclarecimentos pela professora 19 

Simone a professora Gabriela Scotto colocou esclarecimentos sobre a disciplina Teoria Política 20 

IV, explicando que na última reunião de colegiado a representação dos alunos no Centro 21 

Acadêmico (CA) havia solicitado que o professor José Henrique Organista não ministrasse à 22 

disciplina por razões já citadas na Ata recentemente lida e aprovada. Relatou também que a 23 

disciplina teve poucos alunos inscritos e que o professor, ao tomar conhecimento da questão que 24 

o envolvia diretamente, solicitou uma reunião com a coordenação de curso que, por sua vez, 25 

incluiu também o chefe de departamento. Nessa reunião o professor pediu o seu desligamento da 26 

Teoria Política IV assumindo uma disciplina optativa. A disciplina Política IV passou a ser 27 

ministrada nas quintas-feiras à tarde pelo professor Luis Falcão que se ofereceu para assumi-la. 28 

O professor Marcio Malta e as professoras Andréa Paiva e Gabriela Scotto reafirmaram a 29 

justificativa e ausência para maiores explicações do professor José Henrique Organista. Sendo 30 

assim, foi encaminhada pela plenária que a questão sobre a disciplina deverá ser incluída na 31 

pauta da próxima reunião de departamento. A plenária também recomendou que o corpo docente 32 

deve continuar atento e abrir canais de diálogo, da melhor forma possível, para esclarecer de 33 



modo mais adequado, as solicitações dos alunos.  Ainda sobre os informes, a professora Andréa 34 

informou o resultado da avaliação dos cursos pelo ENADE 2014 que atribui 3,0 para o curso de 35 

Ciências Sociais em Campos para a modalidade de Bacharelado e Licenciatura. Foi proposto 36 

pela professora Gabriela e aceito pela professora Érica a realização de um resumo explicativo 37 

sobre a pontuação dada. A plenária decidiu que incluirá nas reuniões de NDE avaliações dos 38 

docentes sobre o andamento dos cursos e disciplinas ministradas. A professora Andréa ficou de 39 

encaminhar e-mails para os professores com os resultados. Ainda sobre os informes, a professora 40 

Gabriela comunica a respeito do Protocolo de Compromisso de Bacharelado e a questão do 41 

espaço: comunica que não seguiu com a carta visto que a Direção do Instituto do ESR 42 

providenciou o espaço da coordenação, as compras de livros e o espaço para o curso de Ciências 43 

Sociais em uma das salas do prédio da UFF localizado na Av. 28 de Março. Seguindo ainda os 44 

informes, a professora Andréa comunicou que todos os alunos que integralizaram em 2015-1 45 

colaram grau em 06 de janeiro de 2016, às 14 horas como comunicado por e-mail aos 46 

professores. A professora também comunicou a respeito do Fórum da Licenciatura que havia 47 

solicitado a resposta a um questionário especifico sobre a licenciatura a ser entregue até o dia 03 48 

de fevereiro. Perguntou se alguém gostaria de responder em conjunto. A professora Gisele 49 

Estácio ofereceu ajuda caso necessário. Como se tratava de algo muito especifico à Licenciatura 50 

ficou decidido em plenária que a professora Andréa e a professora Geovana então responderiam 51 

ao questionário e, em caso de necessidade, entrariam em contato. Passou-se ao terceiro ponto de 52 

pauta, referente à Revisão do regulamento das TCC: A professora Andréa sugeriu que o ponto, 53 

caso não fosse retirado (primeira sugestão), deveria ser discutido, mas sem caráter deliberativo 54 

devido a ausência na reunião dos professores Eugênio Soares, Geovana Tabachi e Rodrigo 55 

Monteiro que ministram as disciplinas específicas do ensino no curso (segunda sugestão). A 56 

segunda sugestão foi acatada pela plenária. A primeira será discutida em próximas reuniões. 57 

Sendo assim, a professora Andréa apresentou a situação da aluna Thais Poggian - da turma 2015-58 

2 que teria finalizado o semestre em dezembro e não em abril caso não tivesse ocorrido a greve, 59 

convocada para o concurso público, orientanda da professora Gabriela - com o objetivo de 60 

debater a questão sobre como agir em casos similares. A aluna defendeu a monografia em janeiro 61 

visando dar sequencia aos trâmites para assumir o concurso e cumprir o determinado pelo DAE e 62 

pela Divisão de Diplomas da UFF que afirmaram ter a aluna o direito de colar grau a partir do 63 

dia 03 de março de 2016. A professora Gabriela apresentou a proposta do professor Carlos 64 

Eugênio a qual havia vindo ao seu encontro no dia da defesa de sua orientada. A proposta do 65 

professor versa sobre a possibilidade de alunos de licenciatura chamados com urgência para 66 

assumir cargos públicos no magistério, no caso apenas de greves que venham prejudicar os 67 

trâmites e prazos de integralização do currículo de alunos aprovados em concurso, apresentem o 68 

TCC em formato de relatórios de estágio mais elaborados e cuja banca seria composta pela 69 

coordenação, o orientador e o discente. O professor havia solicitado essa proposta para discussão 70 

no colegiado apontando que, no caso de aprovação, esta observação deveria constar no novo 71 

regulamento da TCC da Licenciatura. O debate foi iniciado pelo colegiado relembrando a 72 

decisão da Licenciatura exposta em reuniões anteriores em diversificar as formas de 73 

apresentação do TCC, de modo que ele não seja apenas monográfico. A professora Érica 74 

discordou da proposta do professor Carlos Eugênio quanto à observação a ser feita em caso de 75 

concurso público e a greve argumentando que as decisões sobre as mudanças de regras de TCC 76 

não deveriam ser feitas a partir de casos excepcionais. O discente Luis Guilherme propôs que os 77 

casos especiais (como alunos aprovados em concursos) o TCC poderia ser apresentado de outra 78 

forma, diferente do regulamento atual. A professora Simone concordou com a professora Érica e 79 

argumentou que as regras de TCC não podem ser mudadas a partir de casos específicos. A 80 

professora Andrea propôs discutir o ponto referente à revisão do regulamento do TCC na 81 

próxima reunião de NDE sendo aceito pela plenária. Passou-se ao quarto ponto de pauta, 82 

referente às Orientações de monografias e carta de aceite: A professora Gabriela apresentou a 83 

relação de alunos do Bacharelado inscritos, mas ainda sem orientador nas disciplinas Monografia 84 



I, Monografia II e a professora Andréa também apresentou as relações dos alunos da 85 

Licenciatura inscritos nas disciplinas Prática de Pesquisa em Ciências Sociais e Educação e 86 

Monografia sobre a Docência. A seguir a professora Gabriela perguntou à plenária como 87 

proceder em relação aos casos de alunos inscritos nessas disciplinas, porém, sem orientação.  O 88 

professor Márcio e o professor Paulo falaram do caso do aluno Yuri Costa Moraes da Silva que 89 

visava permanecer a orientação com o professor Guilherme Vargues. Pelo fato do professor ter 90 

passado em um concurso público na UERJ foi comunicado pelas professoras Andréa e Gabriela 91 

que, seguindo o atual regulamento das TCC, na condição atual do professor, o mesmo não 92 

poderia orientar o aluno. Também foi relatado o caso do aluno João Francisco da Silva Manhães 93 

orientando do professor Marco Brandão que já seguia com a orientação, mas cujo aluno havia 94 

esquecido de encaminhar a carta de aceite. O professor Paulo Gajanigo confirma que seguirá a 95 

orientação com o aluno Magno Melgaço. Foi decido em plenária que os alunos inscritos e que se 96 

encontravam ainda sem orientação que deveriam entregar a carta de aceite à coordenação até 15 97 

de janeiro, caso ao contrário, a disciplina será cancelada pela coordenação. Passou-se ao quinto 98 

ponto da pauta referente à Semana Acadêmica e outros eventos: A professora Andréa 99 

comunicou que devido à greve não foi possível colocar em prática o evento via LAPECS 100 

intitulado “Circuitos Urbanos: conflitos, Memórias e Gerações”.  A professora Gabriela lembrou 101 

que havia decidido em reuniões de colegiados anteriores a decisão ter um evento por ano. Foi 102 

encaminhado então que havería dois eventos: o realizado pelo LAPECS, provavelmente em maio 103 

e financiado, e a Semana de Ciências Sociais a ser realizada no segundo semestre de 2016. O 104 

professor Paulo sugeriu organizar a Semana Acadêmica em parceria com a UENF em 2016-2. 105 

Proposta aceita pela plenária. A professora Gabriela sugeriu organizar um evento para 106 

apresentação de professores e de suas pesquisas logo no começo de 2016.1. Foi cogitado pelo 107 

professor Paulo Gajanigo e cuja aceitação da plenária foi positiva a ideia de pensarmos a Semana 108 

de Ciências Sociais com base nos grandes fatos de 2015 como, por exemplo, a tentativa de 109 

impeachment, Meio Ambiente e Samarco e o atentado em Paris. A plenária assumiu a 110 

responsabilidade de pensar na forma e no conteúdo desse evento. Passou-se assim para o sexto 111 

ponto da pauta: Ajuste curricular: A professora Gabriela apresentou as dificuldades iniciais de 112 

implementar o ajuste ainda para 2016 devido ao semestre curto e interrompido pelos calendários 113 

festivos. A professora também argumentou a necessidade em pensar melhor como operacionar o 114 

ajuste obtendo mais clareza da questão e dos trâmites. Foi colocado em votação e aprovado em 115 

plenária que o ajuste relativo ao novo fluxograma ficaria para 2016-2. No entanto, a professora 116 

Gabriela sugeriu e a plenária aprovou colocar em prática em 2016-1 apenas as disciplinas 117 

optativas por eixo presentes no ajuste curricular. Quanto ao sétimo ponto: Balanço e avaliação 118 

2015 foi proposto que faríamos tal ação em reunião do NDE a ocorrer durante o mês de março. 119 

Passou-se então para o oitavo ponto Discente e concurso público. A professora Andréa apontou 120 

o caso de um aluno, Claudio Tadaschi, que havia passado em concurso público e havia solicitado 121 

o final de fila do concurso que o chamará novamente no período de 2016-1. No entanto,  uma 122 

das disciplinas, Metodologia II coincidiu com uma outra obrigatória. Sendo assim foi 123 

apresentado pela professora Andréa seguindo o regulamento dos cursos de graduação da UFF, o 124 

exame de proficiência que foi proposta imediatamente apontadas pelos professores Paulo 125 

Gajanigo, Marcio Malta e Rita de Cássia. A proposta foi então aceita pela plenária e a professora 126 

Érica Tavares que ministra a disciplina ficou de ver com os alunos a avaliação da disciplina. 127 

Nada mais havendo a tratar, encerraram-se os trabalhos e, para constar, eu, Cláudio Araújo de 128 

Souza e Silva, assino juntamente com a Presidente. Campos dos Goytacazes, treze de janeiro de 129 

dois mil e dezesseis. 130 


